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ترسيبات مديرة الديوان الرئايس
تثري تساؤالت خطرية

أسبوعية مستقّلة تحترم القارئ

ت

بقلم : 

3 أشهر بعد تكليفه 
بتشكيل الحكومة :

وأفلست الدولة التونسية!

وزير الرياضة كمال دقيش في حوار حصري لـ»الشارع المغاربي« :

أنا رجل قانون وأعرف ما أٌقول... وال أٌقوم بأّية
خطوة دون التنسيق مع رئيس احلكومة

دعوة للمثقفني
إىل النظر يف متون 

األحاديث النبوية
بقلم: د. أسعد جمعة 

زيتون خيرج عىل 
الغنويش... والغرياين 

يدخل عليه !

● السفير  السابق قيس القبطني 

يعتزم مقاضاة نادية عكاشة

المرزوقي والجبالي والعريض وجمعة والباجي والصيد والشاهد مسؤولون سياسيا وتاريخيا عن تفليس الدولة التونسية
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مستشارو التحرير :

التحرير :

مسعود الرمضاني- جمال الدين العويديدي 
- المنصف السليطي- االسعد جمعة -  

كريم الميساوي - السيدة سالمية -
رشيد أيالل

عواطف البلدي - أنور الشعافي- 
عامر الجريدي -  منى المساكني - صالح بوزيان 

-  أماني الخديمي - خالد النوري - 
تميم أوالد سعد - كريمة السعداوي

الشارع التلفزي واالذاعي:

اإلشراف على اإلخراج :

المدير الفّني :

المستشار الرقمي:
العنوان :

الهاتف : 034 063 36
الفاكس : 065 890 71

BETA : المطبعة

مدقق لغوي:

منير الفاّلح

سندة بن الحبيب

فيصل بنعمران

بهاء الباهي
45 شارع آالن سافاري

1002 تونس 

نور الدين حميدي

العربي الوسالتي

هيفاء سالم

د.محمد لطفي الشايبي
االستشارات التاريخية :

رئيس قسم الرياضة :

مكلفة بمهمة لدى إدارة التحرير :
تصدر جريدة الشارع المغاربي  عن شركة »كوثر العالمية لالتصال« 

شركة محدودة المسؤولية 

contact@acharaa.com 

i@beta.com.tn

المؤسسة والمديرة المسؤولة
كوثر زنطور

مستشاران لدى إدارة التحرير 
معز زّيود - الحبيب القيزاني

رئيس تحرير مساعد ورئيس قسم الثقافة

لطفي النجار

 

يف  العادة  وكيف  الّليلة  هاك 
الحرضة  عىل  تفرجت  مولد  كل 
الوطنيّة  يف  الجزيري  ولد  متاع 
نريّح  باش  قمت  وبعد  األوىل 
ولدي  ملحرز  تلفت  ربّي  فّخار 
نرقد  نميش  خايفة  والّله  وقتلو 
ونخّل الحكومة ساهرة وّحدها..

مخها  يقلها  آش  يعرف  شكون 
عقاب الّليل...

يّخي ضحك وقايل الّله يتوالك 
ومحالها  الطلعة  ها  يف  بيّوتة  يا 
ها الضحكة قبل النّوم وزاد قايل 
أرقد وإطمان وعليك األمان هاني 
للحكومة  الفتة  وعيني  ساهر 
آخر  بقرار  تغدرنا  تمشييش 
...تّوة هاكي عملة يعملوها يعلنو 
األفجار  يف  مصرييّة  قرارات  عىل 
...يخي  الرّساق  كي  حاشاكم 
املتديّنني إيّل يف الحكومة ما قالوش 
ليس املشييش :"وجعلنا لكم الّليل 

سباتا"...اما إيّل قالتلهم أسكتو هاك التفسريات متاع 
مسّمينها  إيّل  الصحفيّة  املستشارة  مفتاح  سماح  لاّل 
يدوب  يا  راهي   répondeur automatique الّشباب 
يس  يف  مالحظة  يعمل  صحفي  واّل  منّشط  تسمع 
املّشييش تشد يف خناقو... راهي تجي تطبّها تعميها 
ووين يستفرسوها عىل حاجة تخص قرارات الحكومة 
تجاوب بكالم كي الظالم وإاّل تسّكر تليفونها وتعمل 

موال الّدار موش هوني...ضحكت 
نهار  صحيح  كالمك  والّله  وقتلو 
املولد هاكي البنيّة متاع موزاييك 
عّدات الصبحيّة وهي تطلب فيها 
تنادي...نِْعْم  ملن  حياة  ال  ولكن 
براسو وقايل راهي قرارات حتى 
هوما موش فاهمني كيفاش باش 

يطبّقوها ...
ما  غري  من  تكلمت  وقتها 
وليدي  محرز  يا  وقتلو   نشعر 
الحقيقة ما هواش  املواطن  حتى 
مقّص وموش حابب يفهم شنّوة 
ولبسان  جسدي  تباعد  معناتها 
ما  ديني  يا  اإلجباري  الكمامة 
وهاكي  الكرة  جماعة  شفتش 
من  متاعهم  الليليّة  اإلحتفاالت 
تشعل  وفالمات  لحومة  حومة 
وجود  من  بالرغم  وصياح  وغناء 
حظر الجوالن ...راهو يشء يهبّل 

ساعات 
ومنضبطة  بافات  البسة  واحدة  تعرضك 
للربوتوكول ووقت تشوف جارتها يف الصف يف املريش 
تنّحي البافات وتطيح فيها تعنيق وبوس كأنّو ال ثّمة 

كورونا ال وذني...
والحاصيلو ربّي يقّدر الخري وهضاك هو. 

✔ أختكم بّية المالحة

كالم الّليل مدهون بالزبدة...

L'Agora

ابتسامة

حالة وفاة بالكورونا في ليبيا، السيد توفى في الكرهبة دفنوه بكرهبتو

سوق الحلفاوين يوم االحد املايض

االفتتاحية

املعضلة  إرهابي!. هذه  أنّه  بالبنان عىل  التونيس  إىل  اليوم  يُشاَر  أْن  مأساة حقيقيّة 
القاهرة لم تعد حكًرا عىل هؤالء اإلرهابينّي الذين أنجبتهم تونس ونشؤوا يف معظم مدنها 
والخارج.  الداخل  يف  التونسينّي  كاّفة  تُحرج  فتئت  ما  تُميس صورًة  تكاد  بل  قراها،  أو 
فعىل الرغم من أّن أغلبيّة أبناء هذه األرض ترفض تلك املمارسات الشنيعة، فإّن تواتر 
جعل  قد  أوروبا  يف  تونسيّون  إرهابيّون  لها  خّطط  أو  نّفذها  التي  اإلرهابيّة  الهجمات 

اإلرهاب لألسف وصًما كريًها يكاد يلتصق بكّل من يحمل هذه الجنسيّة املسكينة!.
التي  األوىل  ليست  أيّام  منذ  جّدت  التي  الفظيعة  الفرنسيّة  "نيس"  مدينة  جريمة 
يرتكبها إرهابّي من أبوين تونسينّي ُولد يف تونس ودرس يف مؤّسساتها الرتبويّة وارتاد 
مساجدها ومقاهيها وأسواقها، واألرجح أّن تلك الجريمة البشعة لن تكون األخرية. فقد 
تعّددت العمليّات اإلرهابيّة التي أتاها تونسيّون عىل امتداد سنوات ما بعد الثورة سواء يف 
فرنسا أو أملانيا أو غريهما من الدول األوروبيّة والعربيّة. وها هو الرئيس الفرنيس يوفد 
وزير داخليّته إىل تونس لبحث مكافحة اإلرهاب، وكأّن نفق اإلرهاب ينطلق تحديدا من 

هذه األرض...
واألشنع، أنّنا أصبحنا نقبل، بمنتهى الصمت املريب، توصيف تونس بأنّها يف طليعة 
الدول املصّدرة ال للمنتجات الصناعيّة وإنّما لحثالة هذا املجتمع من اإلرهابينّي!. فمن 
يخفى،  وال  "إرهابّي".  ملعنى  مرادفا  قريبًا  "تونيس"  لفظ  يصبح  أن  واملفزع  املوجع 
األميال،  من  عرشات  بضع  سوى  بلدنا  عن  يبعد  ال  مجتمع  يف  أنّه  املثال،  سبيل  عىل 
اعتاد اإليطاليّون منذ سنوات طويلة عىل إطالق صفة "ماروكينو"، أي "املغربي"، عىل 
املنحرفني واملنتسبني إىل املافيا ومرّوجي املخّدرات... وهي صفة، بمسبّباتها السلوكيّة 
املعلومة ودالالتها العنرصيّة املسيئة، قد ُعّممت بمرور الزمن عىل كاّفة مهاجري بلدان 

شمال إفريقيا من املغرب والجزائر وتونس.
مغارات  إحدى  يف  املتحّصن  الكثّة  اللحية  ذا  الجرذ  ذاك  إذن  ليس  التونيس  اإلرهابي 
جبال الشعانبي وسّمامة واملغيلة وورغة. إنّه يف كّل مكان يتجّول بيننا وحولنا، كثريًا ما 
يُصادفنا دون أن نتَبيّنه، فريانا يوميًّا متحيّنًا فرصة املرور إىل الفعل الشنيع. قد يقطن 
يف األحياء الشعبيّة أو الثريّة، وربّما "ينغمس" مؤّقتا يف العمل بإحدى املناطق السياحيّة 
أو يف األسواق ويرتاد اإلدارات واملساجد وحتّى الحانات الرخيصة أو باهضة األسعار... 
السلوكيّة متعّددة ومتشّعبة طبًعا، وال يمكن حرصها يف مجال  التحّوالت  أسباب هذه 
التصّدي لإلرهابينّي،  الذي نرصد فيه نجاحات أمنيّة يوميّة يف  الوقت  دون سواه. ففي 
يمكن أن نتصّفح يف بعض مكتباتنا قصًصا لألطفال تُشّجع عىل قطع الرؤوس. ويف اآلن 
ذاته يرُبّر بعضنا املمارسات الذكوريّة املوغلة يف املجتمع باسم الدين والتقاليد البالية... 
هل يستحّق الشعب التونيس إذن رزيّة هذا الوصم؟!... املؤسف أّن الواقع السيايس 
الظاهر للعيان يُعطي بعض التفسريات لتلك التوصيفات الكريهة املحّددة لهويّة أبناء 
تونس. فالتونسيّون هم من أوصلوا العديد من املتعّصبني والتكفريينّي واملشّجعني عىل 
أّن الربملان بات هو نفسه  أدّل عىل ذلك من  العام. وال  الكراهيّة إىل اعتالء سّدة املشهد 
راشد  النائب  أتاه  ما  إىل  اإلشارة  هنا  ويكفي  الجهنّميّة.  اإلرهاب  تربير  ملاكينة  منتًجا 
الخياري من تربيٍر لجريمة قطع رأس املدّرس الفرنيس بـ"الدفاع عن اإلسالم ورسوله". 
مربًّرا  املسلمني  مشاعر  استفزاز  من  تجعل  إجراميّة  تكفرييّة  معادلة  يقّدم  ما  وهو 
"رشعيًّا" يُبيح ارتكاب أشنع الجرائم اإلرهابيّة. وطبًعا فإّن التوازنات الراهنة يف الربملان 
أفعاال  تُعّد  أنّها  رغم  بها،  أدىل  عّمن  الحصانة  ورفع  الترصيحات  تلك  بإدانة  تسمح  ال 
إجراميّة بمقتىض القانون األسايس لسنة 2015 املتعّلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسيل 

األموال.
هكذا إذن، يف ظرف ال يزيد عن عرش سنوات، تغرّيت سلوكيّات التونسينّي إىل اليسء 
مسبوق  غري  بشكل  شّوهت  حتّى  مرعب،  بشكل  املتعّصبني  أعداد  وتزايدت  املقيت، 
صفات الطيبة والتسامح والتعايش التي كانت تغلب عىل أهل هذه البالد. وهي سمات 
عن  الشواّذ  اإلرهابينّي  جرائم  ووطأة  الَخطب  حّدة  رغم  األرض  هذه  يف  ماكثة  تزال  ال 
أثبتت   2011 السابقة منذ عام  االنتخابات  ناهيك وأّن جميع  الوسطيّة واالعتدال،  قيم 
ثلث  عتبة  يتجاوز  لم  واملتعّصبني،  منهم  املعتدلني  لإلسالمينّي،  االنتخابي  الخّزان  أّن 
العام  املشهد  بتصّدر  الغلّو  لنهج  سمح  املشتّت  السيايس  الواقع  أّن  والحال  الناخبني. 
ظّل  يف  املميت،  العنف  وحتّى  للتشّدد  املربّرات  كّل  وإيجاد  فيه  الرداءة  وتعميق  الرديء 

استضعاف الدولة والعجز عن تطبيق القانون وتفاقم اإلفالت من العقاب...

تونيس.. إرهايب!...
معز زّيود 
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زوووومزووووم
اصبح ارتفاع اسعار املواد الغذائية االساسية وانهيار القدرة 
االجتماعية.  فئاتهم  بمختلف  التونسيني  يؤرق  هاجسا  الرشائية 
بعض  السعار  الصاروخي  االرتفاع  من  البعض  تحذيرات  ورغم 
الضعيفة  الطبقات  متناول  يف  القريب  باالمس  كانت  التي  املواد 
بالكرة  ترمي  مرة  كل  يف  ظلت  املتعاقبة  الحكومات  فان  والهشة 
ان تكلف  التوزيع  واملحتكرين وغريهم دون  يف "ملعب" مسالك 
نفسها البحث عن حلول جذرية لهذه املعضلة وتغض الطرف عن 
القدرة  تدهور  حدة  من  زادت  التي  واملالية  االقتصادية  االسباب 

الرشائية للمواطن.
فقد اعلن املعهد الوطني لالحصاء يف اخر بيان له حول مؤرش 
أسعار االستهالك العائل خالل شهر سبتمرب ان هذا املؤرش شهد 

خالل  باملائة   0.2 بنسبة  ارتفاع  بعد  باملائة    0.6 بنسبة  ارتفاعا 
الشهرين السابقني.

املسجل يف  االرتفاع  اىل  باألساس  يعود   التطور  ان هذا  املعهد  واكد 
التعليم  1.4 باملائة وأسعار مواد وخدمات  أسعار املواد الغذائية بنسبة 

بنسبة  3.8 باملائة .
واشار اىل ان نسبة التضخم عند االستهالك سجلت استقرارا  يف حدود 
5.4 باملائة بعد سلسلة من الرتاجع خالل االشهر الثالثة السابقة مؤكدا 
املواد  ارتفاع اسعار  ان هذا االستقرار يعزى من ناحية اىل تطور نسق 
تراجع  اىل  اخرى  ناحية  ومن  باملائة(   3.9 مقابل  باملائة   5.3( الغذائية 

وترية  ارتفاع اسعار مجموعة املرشوبات الكحولية والتبغ.
املواد  اسعار  اتخذته  الذي  التصاعدي  املنحى  االرقام  هذه  وتؤكد 
الغذائية يف السنوات االخرية مما انعكس سلبا عىل مستوى املعيشة التي 

تدهورت بشكل غري مسبوق. 
البالد  يف  املعيشة  مستوى  ان  املستهلك  عن  الدفاع  منظمة  وتقول 
تدهور عىل نحو وصفته بالخطري خالل السنوات االخرية مرجعة ذلك اىل 

الغالء وعجز الحكومات املتعاقبة عن التحكم يف اسعار املواد االساسية.

الطبقة  عىل  فقط  ليس  االسعار  غالء  انعكاس  من  املنظمة  وحذرت 
الفقرية وانما عىل مستوى حياة الطبقة الوسطى التي قالت انها تعيش 

معاناة صعبة بسبب تفاقم لجوئها اىل التداين.
من جهة أخرى أكد بحث انجزه املعهد الوطني لالستهالك ) مؤسسة 
اللحوم يف تونس ان  2017 حول تطور معدالت اسعار  عمومية ( سنة 
سعر الكيلوغرام من العلوش ارتفع من 14.3 دينارا سنة 2010 اىل 22 
دينارا يف نوفمرب 2017 وأن سعر الكيلوغرام من البقري هربة من 14.1 

دينارا يف نوفمرب 2010 اىل 21 دينارا يف نوفمرب 2017.
واشار نفس البحث اىل ان سعر الدجاج الجاهز للطبخ تطور من 3.9 
دنانري سنة 2010 اىل 5.9 د يف نوفمرب 2017 واىل أن سعر االسكالوب  

قفز من 7.7 د يف نوفمرب 2010 اىل 10.9 د يف نوفمرب 2017.
ولم يقتص االمر عىل اللحوم بانواعها بل شمل ارتفاع اسعار بعض 
مسبوقة  غري  اسعارا  لتبلغ  والطماطم  الفلفل  غرار  عىل  الفالحية  املواد 
يكلف   " "الشكشوكة  التونسية  االكلة  من  طبق  اعداد  كلفة  ان  لدرجة 
تقريبا 12 دينارا علما ان اعداد هذه االكلة يقتص عىل البيض والطماطم 
انها شعبية و"مالذ"  املفروض  من  اكلة  والبصل وغريها وهي  والفلفل 

الفئات الضعيفة واملتوسطة.
واصلت  الغذائية   املواد  اسعار  ان  املعطيات  هذه  تؤكد 
غري  مستويات  لتبلغ  االخرية  السنوات  يف  التصاعدي  نسقها 
مسبوقة  واصبحت ال تهدد الطبقة الفقرية فحسب وإنما ايضا 
الطبقة املتوسطة مما حدا بالبعض اىل اطالق دعوات ملحة اىل 

الحكومات املتعاقبة لكبح جماح ارتفاع أسعار املواد الغذائية.
لالسعار  التصاعدي  النسق  تواصل  ان  من  البعض  ويحذر 
قد يفيض اىل انفجار اجتماعي وازمة اجتماعية تفاقم من حدة 
يمس  اصبح  االسعار  ارتفاع  ان  خاصة  اصال  املوجودة  االزمة 
سلبا  وانعكس  التونسيني  اغلبية  تشكل  التي  املتوسطة  الطبقة 

عليها واضطرها اىل  مزيد التداين.
ويرجع الخرباء ارتفاع اسعار هذه املواد اىل عدة عوامل  منها 
االحتكار وكثرة الوسطاء وعدم القدرة عىل التحكم يف مسالك التوزيع غري 
ان الحقيقة ان ارتفاع االسعار ليس سوى انعكاسا لنسبة التضخم التي 
اقتصاديا بارتفاع  التضخم يعرف  ان  السنوات االخرية علما  تفاقمت يف 
السلع والخدمات نتيجة انخفاض القوة  الرشائية للنقود املحلية ليدور 
االقتصاد يف حلقة مفرغة تقتيض تدخال عاجال من البنك املركزي وعادة 
ما يلجأ البنك اىل الزيادة يف معدل الفائدة الرئييس عىل حساب االستثمار. 
ويؤكد بعض الخرباء ان لجوء البنك املركزي اىل التخفيض يف قيمة الدينار 

ساهم  يف ارتفاع التضخم وبالتايل ارتفاع اسعار املواد االستهالكية.
يشقى  والذرائع  واألرقام  التربيرات  هذه  كل  وبعد  املطاف  نهاية  يف 
»الزوايل« التونيس إلعداد مجرد »شكشوكة« بعد أن بلغ ثمنها ما يقارب 
360 دينارا شهريا من أجل »شكشوكة« ال غري : كلغ  12 دينارا يعني 
الطماطم بـ 3800 م + كلغ الفلفل بـ 4000 مليم + بصل وثوم وتوابع 
بـ دينارين + 5 باقات بدينار + حارة عظم 1200 م والكل يساوي 12  

دينارا.
خالد النوري

»الشكشوكة« بـ 12 دينارا !

03

تضارب
بخصوص  املركزي  والبنك  الحكومة  رئاسة  بني  الروايات  تختلف 
رسميا  سحبه  تم  الذي  التعديل  املالية  قانون  مرشوع  حول  التنسيق 
لـ"الشارع  أكدت  ما  حسب  تقول،  الحكومة  الشعب.  نواب  مجلس  من 
تم  القانون  مرشوع  اعداد  ان  منها  املستوى  رفيعة  مصادر  املغاربي" 
بتنسيق مع البنك املركزي وان موقف البنك الرافض له واملضمن يف بيان 
صادر عن مجلس ادارته "فاجأها" فيما تؤكد مصادر قريبة من محافظ 
البنك املركزي مروان العبايس انه تلقى مرشوع القانون يوما قبل احالته 
اىل مجلس نواب الشعب وانه اعرب عن رفض اجراءات تمويل العجز املقدر 

بقرابة 13 مليار دينار.
نفس املصادر اكدت لـ"الشارع املغاربي" ان "األزمة" بني الحكومة 
والبنك املركزي كانت مفاجئة مستندة يف ذلك اىل "عقالنية" الثالثي املاسك 
بالسلطات النقدية واملالية للبالد يف اشارة اىل العبايس والوزير عل الكعل 
ورئيس الحكومة هشام املشييش متوقعة ان يتم التوجه نحو تأجيل خالص 

التزامات الدولة تجاه املؤسسات العمومية واملقدرة بـ4 مليارات دينار.
وكان الكعل وايضا مصدر قريب من رئاسة الحكومة قد اكدا ان البنك 
قبل  املالية  قانون  الرافض ملرشوع  البيان  يعلمهما بمضمون  لم  املركزي 
أن  عىل  منه  مصدر  شّدد  الذي  املركزي  البنك  بدوره  نفاه  أمر  اصداره، 
البيان كان عىل مكتبي الكعل واملشييش قبل اصداره مذكرا بأن الحكومة 

ممثلة يف مجلس ادارة البنك.

رئيس ؟
من املنتظر ان يكون للوزير السابق فاضل عبد الكايف ظهور تلفزي 
بحر هذا االبسوع يف الربنامج الجديد لربهان بسيس عىل قناة »التاسعة« 
سيتحدث فيه عن أول تجربة حزبية يخوضها يف مسريته كعضو باملكتب 
االسبوع  نهاية  االلتحاق  هذا  اعلن عن  الذي  تونس  افاق  لحزب  السيايس 

املنقيض اثر اجتماع ملكتبه السيايس.
الكايف لن يكون مجرد قيادي يف حزب افاق تونس، وهو مرشح  عبد 
يف  ابراهيم  ياسني  استقالة  منذ  شاغرا  بقي  الذي  الرئيس"  بـ"منصب 
اكتوبر 2019 بعد الفشل يف االنتخابات الترشيعية وعوضه رئيس املجلس 

الوطني  للحزب يف الرئاسة بشكل وقتي.
يف  محوريا  دورا  محجوب  ريم  السابقة  والنائبة  القيادية  ولعبت 
النقاشات مع عبد الكايف وايضا مع القيادي بمنظمة االعراف نافع النيفر.

والحزب ينتظر تحسن الوضع الوبائي لعقد مؤتمره الذي كان مقررا 
غري  ألجل  اخرى  مرة  وتأجل   2020 الفريل  وتأجل   2020 فيفري  لشه 

مسمى.
ونفى مصدر من "آفاق تونس" لـ" الشارع املغاربي" بشكل قاطع ان 
يكون انضمام عبد الكايف بداية ملسار انصهار مع حزب قلب تونس مشريا 
انه يستعد النطالقة  الذي قال  الحزب  التوجه غري مطروح يف  ان هذا  اىل 

جديدة ولتعزيز رصيده البرشي بشخصيات وكفاءات وطنية .

مراسلة
ناقش مكتب مجلس نواب الشعب يف اجتماعه املنعقد يوم أمس االثنني 
تضمنت  الدويل  الربملاني  لالتحاد  العام  األمني  من  عليه  وردت  مراسلة 
حسب ما اكدت مصادر من املكتب لـ"الشارع املغاربي" ادانة ملمارسات 
عنف شهدها مجلس نواب الشعب وذلك يف رده عىل مراسلة سابقة وجهتها 
بعدم  الربملان  رئاسة  فيها  واتهمت  الحر  الدستوري  الحزب  كتلة  رئيسة 

اتخاذ اي موقف ازاء عنف "تعرضت له وعدد من نائبات الحزب".
وكانت مويس قد اكدت ان املراسلة هي االوىل يف تاريخ الربملان التونيس 
واصفة اياها بـ"رسالة لوم" متهمة رئيس مجلس النواب راشد الغنويش 

و"ذراعه العنيف" يف اشارة اىل ائتالف الكرامة باالساءة لصورة تونس.
وذكرت مويس ان األمني العام لالتحاد الربملاني الدويل عرب يف مراسلته 
لـ "عدم  أسفه  املسلط وعن  املرأة  املتكرر ضد  العنف  من  انشغاله  "عن 
تطبيق الربملان القانون الذي سبق أن رشعه بخصوص القضاء عىل العنف 
ضد املرأة". ونقلت ايضا ان االمني العام طالب يف مراسلته الربملان باإللتزام 
بميثاق انخراطه صلب االتحاد الربملاني الدويل واتخاذ اإلجراءات الرضورية 
ملحاسبة املعتدين وجرب رضر الضحية ومنع تكرر هذه املمارسات ضدها 

مستقبال.

طروش
االسبق  الرسمي  الناطق  طروش  خالد  ان  املغاربي"  "الشارع  علم 
مدير  بمنصب  طالب  العريض،  عل  ارشاف  فرتة  خالل  الداخلية  لوزارة 
الهرييس يف عطلة  الديوان رشاد  بالنيابة بعد خروج مدير  الوزير  ديوان 
الدين  رشف  توفيق  الوزير  وبني  بينه  نشب  الذي  الخالف  اثر  بشهرين 
بسبب "رفض مدير الديوان اصدار برقية التعيني دون العودة اىل االدارة 

العامة لالمن الوطني.
يف  بديوانه"  "املسؤول  مع  خالفه  عن  تحدث  قد  الدين  رشف  وكان 
مجلس نواب الشعب منذ اسبوع عىل هامش جلسة عامة خاصة للحوار 
مع عدد من الوزراء حول الوضع العام بالبالد  وقال وقتها ان مرد الخالف 

"عدم االنضباط" من قبل املسؤول.

حيلة عمر شاشية

والقادم  لتونس  الفرنيس  الخارجية  لوزير  املرتقبة  الزيارة 
التونسيني  ترحيل  موضوع  حول  التونسية  السلط  ملفاوضة 
املحكوم عليهم بالسجن أو املصنفني كإرهابيني تذّكر بحادثة 
تاريخية يف نفس املضمار يتجىل فيها موقف الدولة التونسية يف 

عهد الرئيس بورقيبة يف أوضاع مماثلة.
أعد وزير الداخلية الفرنيس يف عهد الرئيس جيسكار ديستان 
قائمة لكل التونسيني غري املرغوب فيهم يف فرنسا لرتحيلهم اىل 
تونس، أرسلت عىل اثرها الدولة التونسية املرحوم عمر شاشية 
مدير ادارة السجون يف عهد الوزير الطاهر بلخوجة للتفاوض 

مبارشة مع وزير الداخلية الفرنيس.
الفرنيس بسؤال  للوزير  املقدمات، توجه عمر شاشية  بعد 
اتفقنا عىل  : »كم ستدفع عىل رأس كل تونيس  فاجأه وأربكه 
 : إال أن رصخ يف وجهه  الفرنيس  الوزير  ترحيله، فما كان من 

Mais ce sont vos enfants، لكنهم أبناؤكم!

 Blanchis( بينكم  يبقوا  أن  األفضل  »من   : شاشية  عمر 
nourris( يف منأى من الجوع والحرمان.

وانتهت املقابلة.

يف الصورة بورقيبة وعمر شاشية أيام كان وايل القريوان

       سعر الطماطم يف عهد بن عيل         سعر الفلفل اليوم
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جمال الدين العويديدي - جنات بن عبد هللا - أحمد بن مصطفى - عبد الجليل البدوي - محمد شوقي عبيد

وأفلست الدولة التونسية!

 كشف رفض البنك املركزي تمويل ميزانية الدولة يف إطار مرشوع 
لحكومة  التحرك  هامش  انعدام   2020 لسنة  التعديل  املالية  قانون 
املشييش لتعبئة موارد خزينة الدولة لتغطية النفقات العمومية لألشهر 

املتبقية من السنة الجارية.
ولنئ تأثر االقتصاد التونيس مثل بقية االقتصادات العاملية بجائحة 
كورونا، فقد كشفت هذه األخرية عن حقيقة هشاشة اقتصادنا الوطني، 
انهيار جميع املؤرشات  املالية ورّسعت يف  االزمة  كما ساهمت يف تعميق 
املالية واالقتصادية واالجتماعية بما قلص من إمكانيات الدولة يف اللجوء 

اىل االقرتاض الداخل والخارجي.
الخطاب الرسمي حرص عىل االختفاء وراء جائحة كورونا لتغطية 
فشل الخيارات االقتصادية واملالية واالجتماعية والنقدية التي تستند اىل 
عطلت  التي  األوروبي  واالتحاد  الدويل  النقد  صندوق  وصفات  مرجعية 

املسرية التنموية الوطنية منذ عدة عقود. 
فقد أدت سياسة التقشف التي تقوم عىل النظرية الليربالية وتتجسد 
االعتمادات  تقليص  عرب  االقتصادي  دورها  عن  الدولة  تخل  خالل  من 
التنمية  ميزانية  يف  املتمثلة  الدولة  ميزانية  من  الثاني  الباب  اىل  املوجهة 
 –  1973( للتنمية  الرابع  املخطط  خالل  باملائة   45 تمثل  كانت  التي 
و38   )1981 –  1977( الخامس  املخطط  باملائة خالل  و48   )1976
باملائة خالل املخطط السادس )1982 – 1986( لتنهار اىل أقل من 14 
وذلك  باإلنجاز  االلتزام  عدم  مع   2020 لسنة  الدولة  ميزانية  يف  باملائة 
يف مرحلة أوىل، واستهداف الباب األول من امليزانية يف مرحلة ثانية عرب 

استهداف كتلة األجور والدعم.
ممول  من  وحولتها  العمومية  املؤسسات  عىل  قضت  السياسة  هذه 
امليزانية  بهتانا، عبء عىل  له  الرتويج  يتم  ما  اىل، حسب  الدولة  مليزانية 
بسياسة  تعمقت  التي  امليزانية  موارد  تجفيف  نحو  ممنهجة  خطوة  يف 
االنفتاح وإلغاء املعاليم الديوانية عند التوريد يف إطار اتفاقيات التبادل 
الحر مع االتحاد األوروبي وبقية دول العالم والتي أدت اىل تفاقم عجز 
امليزان التجاري مع االتحاد األوروبي الذي يقدم نفسه كرشيك تجاري 
أخفى  الذي  املركزي  والبنك  التونسية  السلط  بالتواطئ مع  لتونس  أول 
امليزان  عجز  بحقيقة  املتعلقة  التونسيني  عن  الثانية  الحقيقة  نصف 
التجاري الذي بلغ مستوى قياسيا غري مسبوق خالل التسعة أشهر األوىل 
من السنة يف حدود  17 مليار دينار )وليس 10 مليارات دينار( مقابل 
نسبة تغطية الواردات بالصادرات يف حدود 30.8 باملائة  )وليس 73.1 
خاطئة  احتساب  طريقة  اعتماد  املركزي  البنك  بمواصلة  وذلك  باملائة( 
لعجز امليزان التجاري لم تلتزم بما جاء يف النسخة السادسة لصندوق 

• ما بدا للعلن صادم ...وما خفي حول التوازنات المالية الخارجية أعظم 
• 195 مليار دينار مجموع العجز التجاري بين سنتي 2011 و2019 
• 60 مليار دوالر أمريكي مهربة للخارج حسب دراسات جدية 

مختص في االقتصاد
والتنمية

صحافية مختصة
في االقتصاد

دبلوماسي وسفير 
سابق

أستاذ جامعي
دكتور في االقتصاد

مهندس ومختصفي 
االقتصاد

هذا الجدول الصادم يفكك الّلغز الذي دفع البالد نحو اإلفالس 
المنوال االقتصادي تخلى عن القطاعات المنتجة واتجه نحو التوريد والمناولة مما أدى إلى عجز 

هيكلي للمبادالت التجارية وانهيار قيمة الدينار وارتفاع المديونية والبطالة

التي تم إصدارها  الدفوعات  املتعلقة بدليل احتساب ميزان  الدويل  النقد 
يف سنة 2008 والتزم بها االتحاد األوروبي منذ سنة 2010 بما يفرتض 
املنتظر أن يطبقها  الدويل حيث كان من  انخراط تونس يف نفس املسار 

البنك املركزي واملعهد الوطني لإلحصاء يف بداية هذه السنة.

البنك  عليه  يتسرت  الذي  الخارجية  املالية  التوازنات  موضوع  حول 
سابقا  الحكومة  رئاسة  مسؤولية  تحت  املالية  وزارة  وكذلك  املركزي 
الداخل  املايل  الوضع  فداحة  عن  للكشف  التالية  املعطيات  نقدم  وحاليا 

والخارجي للبالد. 

المرزوقي والجبالي والعريض وجمعة والباجي والصيد والشاهد مسؤولون سياسيا وتاريخيا على تفليس الدولة التونسية



www.acharaa.com العدد 233 - الثالثاء 3 نوفمبر 2020 contact@acharaa.com

05الشارع السياسي
يتبني من هذا الجدول:

- أن التوريد سنة 2019 ارتفع إىل 42,4 مليار دينار مقابل 
تصدير بقيمة 11,2 مليار دينار فقط. مما أدى إىل عجز تجاري 
بقيمة 31,2 مليار دينار  تغطيته بالعملة األجنبية بما أنها بضاعة 
مستوردة. هذه التغطية تتم عرب قروض قصرية املدى من مزودين 
الدين  أو دول وهي ديون غري مدرجة يف  كانوا  مؤسسات  سواء 

.»crédits revolving« »العمومي تسمى »االعتمادات الدّوارة
قطاع  اساسا  يشمل  الذي  الخدمات  ميزان  أن  العلم  مع   -
السياحة والنقل وتحويالت مواطنينا بالخارج وتحويالت الخدمات 

الصناعية ال يمكنه بتاتا  تغطية العجز التجاري. 
الذي  الوحيد  هو  ومشتّقاته«  والفسفاط  »املناجم  قطاع  أن   -
يوفر فائضا تجاريا للبالد منذ عدة عقود. ويبقى    محدود القيمة 
التجاري. غري  العجز  بالنظر الرتفاع  أهميتها  أوجه رغم  حتى يف 
املنوال  وفشل  عقم  لتربير  دوره  تضخيم  عىل  تعمل  السلطة  أن 

التنموي. 
ارتفاع  كبري ويف  تعاني من عجز  األخرى  القطاعات  - جميع 
مستمر خاصة بعد الثورة نتيجة التوريد املكثف والفوضوي الذي 

أفضت إليه حالة التسيّب التام. 
املقيم  العام  النظام  يف  التجاري  العجز  مجموع  بلغ  لذلك   -
195 مليار دينار بني سنة 2011 وسنة 2019 أي عىل مدى التسع 
سنوات  التسع  يف  فقط  دينار  مليار   75 مقابل  األخرية  سنوات 

السابقة بني سنة 2002 و 2010. 
قامت  بما  التنويه  من  بد  ال  تقال  وكلمة حق  الباب  هذا  يف   -
به حكومة محمد الغنويش التي رغم الضغوط التي كانت مسلطة 
من  املزيد  نحو  للدفع  السابق  للنظام  املقربني  طرف  من  عليها 

التوريد حاولت تطويق العجز التجاري يف حدود أقل خطورة.  
والذي  الدينار  قيمة  انهيار  إىل  مبارشة  أدى  العجز  هذا   -
بدوره اصبح يُعّمق العجز التجاري واملديونية والتضخم املستورد  
وانهيار االستثمار الداخل.هذا الوضع يستوجب قرارات سياسية 

سيادية ال جدال فيها. 
القطاعات الصناعية تم تدمريها تدمريا شبه كّل مثلما  - كل 
النسيج  قطاع   يف  التجاري  العجز  ارتفاع  من  بوضوح  يتبني 
مليار   0,333 إىل   1998 سنة  دينار  مليار   0,171 من  واملالبس 
2019 تحت  دينار سنة  مليار   1,040 إىل  ثم   2010 دينار ستة 

وطأة التوريد عرب انتشار العالمات الخارجية.  
- هذا الجدول يبني بوضوح األسباب األساسية الرتفاع نسبة 
البطالة خاصة  وانتشار ظاهرة الهجرة الرسية والهجرة املنظمة 

ألصحاب الشهائد العليا. 
أواسط  منذ  التنموية  املسرية  تعطيل  إىل  أدى  الوضع  هذا    -
الثمانينات وهو يف عالقة مبارشة لتداعيات اتفاقيات الرشاكة غري 

املتكافئة التي ُوّقعت مع االتحاد األوروبي خاصة.. 

هذا الوثيقة تفند رسميا ادعاء السلطة 
التونسية واالتحاد االوروبي حول توازن 

المبادالت التجارية بين الطرفين  

ملزيد التوضيح حول هذا املوضوع الذي يبني مدى استخفاف 
التونيس  بالشعب  األوروبي  االتحاد  وبلدان  التونسية  السلطات 

يجب التذكري:
أنه بحكم وجود رشكات غري مقيمة ومصدرة كليا منتصبة يف 
تونس منذ قانون 1972 يف إطار املناولة فإن قانون الصف للبنك 
املركزي يخول بالنص الصيح لهذه الرشكات تحويل منتوجاتها 

خارج البالد التونسية دون اسرتجاع عائدات التصدير. 
ميزان  احتساب  لدليل  السادسة  »النرشية  صدور  منذ  ثانيا 
 la 6ème edition du manuel de la balance« الدفوعات« 
de paiement: BPM 6  وصدور »نظام املحاسبة العمومية« من 
الدويل  النقد  املتحدة وصندوق  األمم  الدويل ومنظمة  البنك  طرف 
»ocde«واملفوضية  االقتصادية  والتنمية  التعاون  ومنظمة 
األوروبية يف سنة 2008 تقّرر احتساب مبادالت منتوجات املناولة 
للبلد املالك األصل فقط. وذلك لتجنب املغالطات يف تقييم ميزان 

الدفوعات  نتيجة انتشار املناولة بمقتىض العوملة. 
تجاوبا مع هذا اإلصدار قررت بلدان االتحاد االوروبي منذ سنة 
واإلقليمية  العمومية  للحسابات  األوروبي  »النظام  تطبيق   2010
الصادرسنة 2010« الذي ينص حسبما جاء يف تعريف التصدير 
للمعهد الفرنيس لإلحصاء والدراسات االقتصادية »insee« عىل 
املناولة  إطار  يف  لتحويلها  الخارج  إىل  ترسل  التي  »البضائع  أن 
للبلد  إنتاجها وإرجاعها  تم  التي  والبضائع  ال تحتسب تصديرا.  
االصل ال تعترب توريدا. أما عملية املناولة  فتعترب خدمات صناعية 

وتلغى من امليزان التجاري للبضائع. 
عدة  منذ  تونس  يف  السلطة  عىل  املتداولة  الحكومات  أن  غري 
عقود و إىل اليوم دأبت عىل احتساب مبادالت نظام الرشكات غري 
املقيمة  العام للرشكات  النظام  املقيمة واملصدرة كليا وضمها مع 
سعيا للتسرت عىل فداحة العجز التجاري الحقيقي. وسعيا للتسرت 

عىل عمق اختالل املبادالت التجارية مع بلدان االتحاد األوروبي. 
هذه  يف  فرنسا  خاصة  وبدرجة  األوروبي  االتحاد  تورط  وقد 
حيث  ودبلوماسيا  وفكريا  اخالقيا  امُلدانة  الكربى  املغالطات 
استخفت بذكاء وقدرات الشعب التونيس عىل معرفة الحقيقية إىل 
درجة ادعائها أن امليزان التجاري متوازن بني الطرفني. بل وزادت 
عليها فرنسا  بافرتائها وجود فائض بـ4 مليارات دينار لصالح 

تونس؟ 

عجز داخلي وخارجي لتعبئة الموارد 
المالية الضرورية للميزانية وهو ما 

يسمى اقتصاديا حالة إفالس
لقد كنا من السباقني للتنبيه من خطورة إصدار قانون أفريل 
املركزي«. وقد  البنك  املتعلق بما سمي »قانون استقاللية   2016
اتضح جليّا اليوم والبالد بل والعالم بأرسه يعيش أزمة اقتصادية 
ومالية لم يسبق لها مثيل أن اللجوء إىل مؤسسات السيادة الوطنية 

هو من الرضورات للخروج من هذه األزمات.
املديونية التي وصلت إليها البالد خاصة أنها مديونية خارجية 
بنسبة تفوق 70٪ زيادة عىل الرتقيم العاملي السلبي وعىل تعطيل 

تتطلب  وفاعلة  قوية  إنتاجية  منظومة  النعدام  االقتصادي  النمو 
التدخل السيادي للبنك املركزي التونيس لتوفري السيولة الرضورية 
الداخلية  السيادية  بهامها  للقيام  الدولة  استمرارية  لضمان 
والخارجية.طبعا هذا القرار يجب أن يتم بطرق مضبوطة تتوفر 

فيها كل الرشوط الالزمة لتجنب أي انزالق. 
غري أن بيان مجلس إدارة البنك املركزي االخري رفض التدخل 
وتمسك بدوره يف املحافظة عىل نفس السياسة النقدية التقشفية 
الدويل  النقد  لصندوق  املتواترة  رسائله  يف  كتابيا  بها  التزم  التي 
بتوقيع مشرتك من طرف وزراء املالية والحق يقال وآخرها رسالة 

افريل 2020.
مراجعة  طالب  املركزي  البنك  محافظ  أن  ذلك  من  واألدهى 
امليزانية التكميلية نحو املزيد من التقشف يف وقت تشكو البالد من 
تداع خطري للمرافق العمومية خاصة الصحية تحت وقع جائحة 
يف  األجور  كتلة  لشيطنة  إعالمية  حمالت  اشتعلت  كما  كورونا. 
عدد  من  نسبيا  عددا  األقل  تعترب  أنها  والحال  العمومية  الوظيفة 

السكان مقارنة ببلدان ليربالية مثل فرنسا و أملانيا.
ثمانية  منذ  تطبيقها  يتم  التقشفية  السياسة  هذه  أن  الغريب 
  ٪1 حدود  يف  نمو  نسبة  إىل  أفضت  حيث  نفعا  تجد  ولم  سنوات 
فقط سنة 2019. وهي اليوم يف انكماش رهيب قد يتعدى نسبة 

12٪هذه السنة. 

دعوة التخاذ قرارات سيادية عاجلة 
وجريئة إلنقاذ البالد

كل  ندعو  اسفله  املمضون  نحن  الصعب  الوضع  هذا  أمام 
السلطات املعنية إىل التعجيل باتخاذ القرارات اآلتية:

1 - ندعو مجلس نواب الشعب بعد التشاور مع كل الجهات 
املعنية التخاذ مبادرة ترشيعية عاجلة إللغاء القانون عدد 35 لسنة 
2016 املؤرخ يف 25 أفريل 2016 واملتعلق بضبط النظام االسايس 
للبنك املركزي التونيس والرجوع إىل القانون االصل للبنك. وذلك  
أوال ألنه يتحمل مسؤولية صدور هذا القانون وثانيا ألن محافظ 
بأن  للبالد  املايل  الوضع  التدخل إلنقاذ  املركزي علل رفضه  البنك 

القانون ال يخول له ذلك. 
املبادرة  هذه  اتخاذ  الشعب  نواب  - يف حال رفض مجلس   2
إىل  الترشيعية   املبادرة  بنفس  للتقدم  الجمهورية  رئيس  ندعو 

مجلس نواب الشعب بمقتىض ما يخّول له الدستور. 
للقطاع  طارئة  ميزانية  تخصيص  إىل  الحكومة  ندعو   -  3
الصحي العمومي  واإلذن الفوري بتسخري القطاع الصحي الخاص 

ملعالجة كافة املواطنني املصابني بجائحة كورونا. 
بحقيقة  التونيس  الشعب  مصارحة  إىل  الحكومة  ندعو   -  4
الوضع املايل للبالد مع اإلرساع يف تطبيق نظام الحسابات العمومية 
الصادر منذ 2008 والتي يتم اعتماده عامليا منذ سنة 2010 حتى 
يتم احتساب العجز التجاري  الحقيقي ومعرفة نتائج التوازنات 

املالية الخارجية وكشف الحقائق بكل شفافية.
واإلدارية  املالية  اإلجراءات  كل  اتخاذ  إىل  الحكومة  ندعو   -  5
لتنشيط االقتصاد املحل املنتج الفالحي والصناعي لتحقيق أعىل ما 
يمكن من االكتفاء الذاتي خاصة عىل املستوى الغذائي  والصحي  

يف هذا الوضع العاملي املتقلب. 
6 - ندعو الحكومة إىل اتخاذ كل اإلجراءات السيادية العاجلة 
املمنوعات  من  بات  الذي  والعشوائي  الفوضوي  التوريد  لرتشيد 
الخوض فيه بسبب التدخل الخارجي والداخل مما دفع إىل انهيار 
قيمة الدينار وتنامي املديونية  وتدمري املؤسسات الوطنية العمومية 

والخاصة وتعطيل االستثمار املحل وارتفاع نسبة البطالة. 
اختالل  حل  بأن  العام  الرأي  إيهام  عن  الكف  إىل  ندعو  كما 
امليزان التجاري يمر عرب التصدير فقط يف وضع تصحر صناعي 
التأكيد  مع  البالد.  يف  اإلنتاجية  للمنظومة  وتعطيل  كامل  محل 
عىل أن ترشيد التوريد تخوله كل االتفاقيات الدولية ويف مقدمتها 

املنظمة العاملية للتجارة يف هذا الوضع.  
تهريب  حول  عاجل  تحقيق  لفتح  املركزي  البنك  ندعو   -  7
رؤوس األموال إىل الخارج.حيث  أكدت عدة دراسات موثوق بها أن 
املبلغ املهرب يفوق 60 مليار دوالر أي ما يعادل ضعف املديونية 
العمومية الحالية. كما ندعوه للكشف عن قيمة التحويالت للخارج 
التي تتم تحت عنوان االتاوات لفائدة العالمات التجارية األجنبية.  
8 - نجدد الدعوة إىل عقد ندوة وطنية حول املنوال االقتصادي 
والعاملية  االقليمية  التحديات  كل  االعتبار  بعني  يأخذ  واالجتماعي 
وكل املسائل املطروحة عىل املستوى الوطني ويف مقدمتها تداعيات 
الوطني  االقتصاد  وعىل  الوطنية  السيادة  عىل  الرشاكة  اتفاقيات 

املنتج وعىل التشغيل.
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االقتصاد التونيس مات...وينتظر الدفن!
كريمة السعداوي

الوطني  االقتصادي  للشأن  والمتابعين  المسؤولين  بإجماع 
اقتصاديا  انهيارها  فترات  أحلك  احدى  اليوم  تونس  تشهد 
الداخل والخارج أيديهم عن  واجتماعيا بعد أن رفع الجميع من 
الحين  بين  دفنه  ينتظر  ميت  اقتصاد  إغاثة  رافضين  ماليتها 
قدرتها  بمعنى  المالية  مالءمتها  البالد  فقدت  أن  بعد  واآلخر 
انعدام  وضع  في  وغرقها  جهة  بتعهداتها، من  اإليفاء  على 
السيولة الكافية لتسيير المرفق العام ومتطلبات التصرف في 

مؤسسات الدولة، من جهة أخرى.
نسبة  بأن  التذكري  الواقع، من  يف  وال فائدة 
يليه  العام والذي  لهذا  التمويل  البالد من  حاجات 
يفقد  ما  وهو  امليزانية  قيمة  % من   30 تناهز 
أن  كما  ومنهجي.  تخطيطي  معنى  أي  اعدادها 
بحث املشييش واعضاده عن مداخيل جبائية تفوق 
56 مليار دينار للسنتني الحالية واملقبلة مع إرصار 
وتعطيله  االقتصادي  النشاط  حجر  عىل  غريب 
بشتى الطرق بتعلة الخوف من تداعيات الجائحة 
الصحية والتي ال قدرة لفيلق الوزراء وكتاب الدولة 
أزمات  ينجر عنها من  ما  إدارة  واملستشارين عىل 

عاصفة، امر يف غاية العدمية والعبث.

سرعة االنهيار 
املحزنة  النهاية  هذه  مثل  ينتظر  أحد  يكن  لم 
والرسيعة لتونس، يف ظرف لم يتعّد عقدا من الزمن 
سياسيو  تأكيد  ظل  يف  سوداء  عقود  حتما  ستليه 
ويبذلون  العام  للصالح  يعملون  أنهم  الهزيمة 
العمومية  املالية  نزيف  إليقاف  جهودهم  قصارى 
الخسارة  بخصوص  األرضار  بأخّف  والخروج 

املرتقبة للبالد لنحو 46 

االقتصادية  املضافة  للقيمة  مراكمتها  من   %
موطن  مليون  نصف  فقدان  مع  التعبري  جاز  ان 

شغل، نهاية العام الحايل...مبدئيا.
من  قليلة  قلة  سوى  تر  لم  أخرى،  جهة  من 
الوطنيني أن ال أحد قادر حاليا عىل االيفاء باي وعد 
او تعهد سواء كان املشييش او غريه يف ظل انصياع 
املتخفني  الطرق  وقطاع  املارقني  لطلبات  الجميع 
األصعب  ان  غري  "االجتماعية".  التحركات  وراء 
قادم ال محالة مع سقوط وشيك ملا تبقى من نسيج 
تفليسه  عىل  الجميع  يعمل  الذي  الخاص  القطاع 
املجموعة  أموال  من  "نهب"  ما  اسرتداد  بحجة 
مستحقاته  تراكم  أوحال  يف  الغارق  وهو  الوطنية 
لدى الدولة والتي تقدر بـ 8500 مليون دينار مما 
يشكل تأكيدا أنه ال يمكن أن ينجّر عنه أن التعامل 
بكافة  فاشلة  تعترب  التي  التونسية  الدولة  مع 

املقاييس العاملية سوى اإلفالس والذوبان.
يف ذات السياق،وقبل رفض لجنة املالية بقص 
باردو قانون املالية التكميل للعام الحايل مما أدى 
اىل سحبه من قبل الحكومة وإعالن البنك املركزي 
وعدد مهم من الدائنني الخارجيني عدم استعدادهم 

اشتهر محمود بن حميدة بن قاسم بن عياد الذي عرف أكثر باسم 
العاصمة وأصيل  )1810 - 1880( وهو من مواليد  عياد  بن  محمود 
مدينة جربة وسليل عائلة شهرية انخرطت يف خدمة العرش الحسيني 
كقياد ولزامة يف الساحل واألعراض، بتجارة زيت الزيتون إذ نجح هو 
البالد  يف  الفرنسيني  التجار  مصالح  تمثيل  يف  العائلة  افراد  من  وعدد 

التونسية وتمويل هذا النشاط، بشكل حصي.
من  وقربها  التجاري  وصيتها  عائلته  جاه  عياد  بن  محمود  ورث 
العرش الحسيني بشكل مكنه من التدرج يف عدة مناصب: قايد جربة، 
قرابة  اللزمات:  من  كبري  بعدد  متعهدا  ثم  بنزرت  كاهية  قايد سوسة، 
السبعني لزمة من قبيل لزمات تزويد الجيش التونيس الناشئ باملالبس 
البناء  بمواد  التونسية  السوق  وتزويد  وامللح،  والسمك  والتبغ  والجلود 
الخاصة  العرش  رضيبة  لزمة  اىل  اضافة  واآلجّر  والجبس  الجري  مثل 
يخص  ما  يف  الفرنسيني  التجار  مصالح  تمثيله  عن  فضال  بالحبوب 

تصدير زيت الزيتون.
مفاوضات  فشل  إثر   ،1846 سنة  بمحنة  عياد  بن  عائلة   مرت 
بن عياد، وانجر  والد محمود  قادها  التي  للحصول عىل قرض فرنيس 
إال ان محمود بن  العائلة  الحسيني وازدرائه لهذه  البالط  عنها سخط 
الباي  إذ رغم مصادرة  السخط لصالحه  عياد عرف كيف يوظف هذا 
الباي  إقناع  يف  نجح  عياد  بن  محمود  فإن  والعمومة  األب  ممتلكات 

بإنشاء مؤسسة مالية تونسية هي دار املال.
"البنك  املفهوم  ناحية  من  اليوم  يضاهي  قد  بنك  هو  املال  ودار 
املركزي" باعتبار ان مهمته تتمثل يف إصدار العملة ومحاربة الغش فيها 
وتمويل االستثمارات االقتصادية والنفقات الحكومية وقد جرى تمويلها 
جزئيا من أموال عائلة بن عياد. ووقعت، يف هذا اإلطار، تولية محمود 
بن عياد مهمة قابض الدولة التونسية )ما يعادل وظيفيا محافظ البنك( 

لتوىل مهام املسؤولية املبارشة عىل مستوى تسيري هذه املؤسسة.
ملراكمة  الباي  من  وقربه  وثروته  نفوذه  عياد  بن  محمود  استغل 
املتنوعة  املواد  يخص  فيما  سيما  الغذاء  كميات  تزوير  كبرية:  ثروات 
واملضاربة  التصدير  اذون  وبيع  التونيس  الجيش  ذمة  عىل  املوضوعة 

الدولة  ثروات  وتحويل  وغرضها  قيمتها  خصوص  يف  باألساس  وذلك 
لحسابه الخاص.

الحكومة  من  رسي  بشكل   ،1850 سنة  عياد،  بن  محمود  طلب 
األمر  بمقتىض  ذلك  له  وكان  جنسيتها  عىل  الحصول  الفرنسية 
التاريخ بدأ  1852 ومنذ هذا  13 سبتمرب  7320 بتاريخ  اإلمرباطوري 

بن عياد يف تهريب أمواله ألوروبا وخاصة لفرنسا. 

1852 وبتعلة املداواة يف فرنسا هاجر محمود بن عياد  ويف جوان 
من البالد قاصدا فرنسا حيث استقر وأثبتت التحقيقات التي صارت يف 
ماي 1853 أنه اختلس من الدولة قرابة 60 مليون فرنك اي ما يساوي 
أكثر من سبع مرات ميزانية الدولة يف ذلك الحني والتي كانت آنذاك يف 

حدود ما يعادل قرابة 8 ماليني فرنك.
ما  السرتداد  محاولة  يف  الفرنيس  للقضاء  التونسية  الدولة  التجأت 
يمكن اسرتداده من االموال املنهوبة ولكن محمود بن عياد استمال لجان 
التونسية  السلطة  جور  من  لديهم  وتظلم  الفرنيس  واملجتمع  التحكيم 
وكان  العقارات  يهم  ما  يف  خصوصا  تونس  يف  امالكه  صادرت  التي 

الحكم كالتايل:
مليون   21 قرابة  قدره  بتعويض  التونسية  للدولة  اوال: الحكم 
عرش  التاسع  القرن  يف  متداولة  كانت  فرنسية  عملة  وهي  "بياسرت" 

يدفعها محمود بن عياد؛
 27 قرابة  قدره  بتعويض  عياد  بن  محمود  لصالح  ثانيا: الحكم 

مليون "بياسرت" تدفعها الدولة التونسية؛
أن محاوالت جمع  إال  الحكم  هذا  التونيس  الباي  يستسغ  لم  طبعا 
عياد  بن  محمود  برشكاء  ارتطمت  القضية  لهذه  ومؤيدات  معلومات 
يف  تورطهم  انها  باعتبار  املؤيدات  كل  يقدموا  لم  الذين  اململكة  داخل 
فساد بن عياد وبقيت القضية بني أخذ ورّد امام التحكيم االمرباطوري 
الفرنيس رغم سفر بن عياد إلسطنبول سنة 1857 التي مكث فيها حتى 

وفاته سنة 1880.
-------------

املراجع:
املديونية، السالح الذي مكن فرنسا من السطو عىل تونس، الشبكة 

الدولية من أجل إلغاء الديون غري الرشعية؛
عياد  بن  محمود  اىل  الرسية  الضياف  أبي  بن  أحمد  رسائل 

1850 - 1853؛
مصطفى خزندار مرجع، لزهر العكرمي؛

مصادر مختلفة.

كيف اختلس محمود بن عّياد خزينة الدولة في عهد البايات؟

06
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وزارة  أصدرت  التونسية،  الدولة  اقراض  ملواصلة 
تحت  وثيقة  الفارط  األسبوع  غضون  يف  املالية 
عنوان "تقرير حول مرشوع ميزانية الدولة لسنة 

."2021
عىل  امليزانية  اعداد  ان  الوثيقة  مطلع  ويربز 
مستوى مختلف اطوارها تم "باعتماد تصور جديد 
من خالل رؤية الحكومة لتحديد االولويات خالل 
التدريجية  العودة  عىل  أساسا  يرتكز  املرحلة  هذه 
الشغل  مواطن  عىل  واملحافظة  االقتصادي  للنسق 
جديدة  انطالقة  ضمان  اىل  اضافة  النمو  ودفع 
ومستدامة لالقتصاد الوطني تضمن تاليف نقائص 
الوضع الحايل واقتناص الفرص التي قد يطرحها 
الواقع بعد الجائحة" وهو ما نسوقه دون تعليق...

وال يعني ذلك سوى ان الحكومة تسعى بشتى 
الطرق لتغطية فشلها وبوادر أكرب ازمة تعثر مايل 
يف تونس منذ أواسط القرن التاسع عرش سيما ان 
العمومية توضح بشكل قاطع ان  املالية  معطيات 
قياسية  مستويات  اىل  ارتفع  الدولة  نفقات  حجم 
دينار  مليون   51699 يبلغ  أن  املنتظر  من  وأنه 
دينار  مليون   9425 قيمتها  بزيادة   2020 لسنة 

ونسبتها + %22.3 مقارنة بسنة 2019.
ميزانية  نفقات  بني  املذكور  املبلغ  ويتوزع 
وتسديد  دينار  مليون   43700 حدود  يف  الدولة 
دينار  مليون   7454 حدود  يف  الدين  خدمة  أصل 
وقروض وتسبقات الخزينة يف حدود 545 مليون 

دينار.

ما وراء اإلفالس
تسديد  عن  تونس  عجز  بمجرد  املؤكد  من 
للبنوك  األجنبية  بالعملة  او  خارجي  قسط  اول 

تفليس  إجراءات  يف  االنطالق  يتم  ان  التونسية 
عىل  املركزي  البنك  تحوز  رغم  التونسية  الدولة 
مدخرات بالعملة األجنبية تناهز 21101 مليون 
تتصف  ان  غريها  او  للحكومة  يمكن  ال  دينار 
يف مليم واحد منها ألسباب غري معلومة تتجاوز 
اإلصدار  مؤسسة  استقاللية  مسألة  بالتأكيد 

ومقتضيات السياسة النقدية.
به  يقوم  جماعي  كإجراء  ويعتربالتفليس 
الكثري من  انجاز  الدائنون مسارا معقدا يتطلب 
نحو  الدائنني  توجه  استحالة  ظل  يف  املراحل 
لعدة  دمجها  او  الديون  جدولة  إعادة  وضع 
السلط  لكفاءة  التام  االنعدام  أهمها  اعتبارات 
باي  االلتزام  صعيد  عىل  التونسية  الحكومية 
برنامج "اصالح هيكل"، يف هذا الخصوص، من 
من  بالكامل،  السياسية  املنظومة  وانحالل  جهة 

جهة اخرى.
تكوين  عىل  باألساس  اإلجراءات  وترتكز 
يف  يصنف  مصالحهم  تضمن  مجموعة  الدائنني 
ضمانات  امتالكهم  حسب  املقرضون  اطارها 
قيمة  ووفق  الدولة  عن  صادرة  أو  كانت  مالية 
اىل  يفيض  بما  للبالد  منحوها  التي  القروض 
التصف  يف  "يساهمون"  عنهم  ممثلني  تعيني 
قبضا  الخارجي،  والقطاع  الخزينة  حسابات  يف 
ورصفا، ويقومون تدريجيا باملشاركة يف التفويت 
يف املنشآت الحيوية وما شابهها من مرافق حسب 

مبادئ االمتياز وحق التتبع يف القانون الدويل.
ميزانية  تنفيذ  مذكرة  بيانات  اىل  واستنادا 
قروض  لتونس  فان  الفارط،  اوت  نهاية  الدولة 
يمتد  جهة  عرشين  من  ألكثر  مهمة  خارجية 

بلغت  كما  عاما.   32 مدى  عىل  اجماال  تسديدها 
خدمة الدين العمومي 7646 مليون دينار نهاية 
الفائدة  بني  الدين  خدمة  وتتوزع   .2020 أوت 
حدود  يف  واالصل  دينار  مليون   2526 حدود  يف 
ينتظر  االساس  هذا  وعىل  دينار.  مليون   7916
مليون   11825 العمومي  الدين  خدمة  تبلغ  أن 
مقدرة  د  م   11678 مقابل   2020 سنة  دينار 
دينار  مليون  و9600.6  االصل  املالية  قانون  يف 
مسجلة سنة 2019 بني الفائدة )نفقات التمويل( 
يعادل  بما  دينارواالصل  مليون   4371 حدود  يف 

7454 مليون دينار.
العمومي  الدين  أن يرتفع حجم  املتوقع  ومن 
نهاية سنة 2020 إىل 99942 مليون دينار مقابل 
2019 أي بزيادة  82554 مليون دينار يف موىف 
قدرها 17388 مليون دينار منها 14095 مليون 
دينار نتيجة تمويل عجز امليزانية و2270 مليون 
دينار نتيجة تأثري أسعار الصف و 1023 مليون 

دينار نتيجة ارتفاع االيداعات بالخزينة العامة.
أزمات  عدة  التفليس  عمليات  توّلد  وعموما، 
توقف  نتيجة  اجتماعية  وخاصة  وقطاعية  بنكية 
الستدامة  الدنيا  بالتدخالت  العام  القطاع  امداد 
املحلية وما  التمويل  انهيار نظم  ان  نشاطه. كما 
يرتتب عنه من انحالل للمؤسسات يؤدي مبارشة 
اقتصاد  ظاهرتي  وتفيش  التشغيل  انهيار  اىل 
التهريب والسوق السوداء فضال عن انفجار كبري 
االمن  وانعدام  وخارجيا  داخليا  الهجرة  لتدفقات 
وتواتر التحركات االحتجاجية العنيفة التي تدخل 
والفئوي  الطبقي  الصاع  يشبه  ما  يف  املجتمع 

املتواصل.

الدولة
دخلت

فعال مرحلة 
إعادة جدولة 

ديونها

بلغت  وقد  يتضّخم  العمومي  الدين  أن  ظاهريا  يبدو 
حساب  دون  الخام  الداخل  الناتج  من   ٪  93 نسبتها 

التزامات الدولة لتسديد ديون املؤسسات العمومية.
الدين  نسبة  ترتفع  األخرية  هذه  ديون  وباحتساب 
العمومي اىل 110 ٪ بالنسبة للناتج الداخل الخام وواضح 
العمومي  الدين  مللف  انه ال وجود الدارة  األرقام  من هذه 

باملعنى الحقيقي للكلمة.
املشّط  بالتداين  يسّمى  ما  مرحلة  تونس  دخلت  لقد 
عىل  بالدنا  قدرة  حول  جديّة  شكوك  وجود  ذلك  ومعنى 
مواصلة تسديد ديونها بشكل طبيعي. ويف حالة تخلفها 
عن القيام بذلك قد تجد نفسها - مع كل أسف - مجربة 
عىل إعادة جدولة دينها العمومي اليشء الذي يعني وقوعها 
يرفض  أن  بلد  أي  عىل  أنه  ذلك  جّدا.  خطرية  دّوامة  يف 

االنقياد اىل وضعية مماثلة.

لكن حذار اذ انه لم يتم خالص رقاع الخزينة )ديون 
أكتوبر  اىل  فيفري  شهر  من  املتخلدة  بالدينار(  الدولة 
بالضبط  يعني  وهذا  سدادها  موعد  تأجيل  وتم   2020
اعادة جدولة الديون. واالستنتاج الذي نخرج به أننا دخلنا 

هذه املرحلة.
اطار  يف  تستعد  التونسية  الدولة  أن  ذلك  اىل  أضف 
مرشوع ميزانية 2021 لتطلب من بعض دائنيها األجانب 
اعادة  يسّمى  ايضا  وهذا  ديونها  تسديد  مواعيد  تأجيل 

جدول الديون.
تتم  الديون  جدولة  اعادة  ان  اذ  حذار  أخرى  ومّرة 

برشوط مهينة للدولة التي تطلب ذلك...
»وذّكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني«. اللهم فاشهد انني 

قد بلغت.

ال يمكن أن تكون 
وزيرة...

قيس  للرئيس  زلة  عىل  وقفنا  األلف  للمرة 

سعيّد.. خطأ جديد يف التعيني أو يف اقرتاح التعيني 

الذي جاء باملشييش بعد الياس الفخفاخ!

تتأتئ  بالربملان  للفالحة  وزيرة  شاهدنا 

بمنصبها،  الجدير  املقام  خارج  تماما  وتتلعثم 

به  توجهت  خطاب  قراءة  صعوبة  من  تعاني 

للفالحني وألهايل األرياف الذين ال يفهمون سوى 

اللغة العربية أو عند اللزوم اللغة الدارجة.

هي  الحكومة  هذه  لدى  الرئييس  العيب  إن 

ان  باعتبار  التواصل  سياسة  يف  الكبرية  الثغرة 

ما  وان  االتصال  عىل  أساسا  قائمة  السياسة 

حصل شمل من هم يف أعىل هرم السلطة وصوال 

الوزراء بني رئيس جمهورية يجد صعوبة يف  اىل 

ابالغ مضمون خطابه وهو خارج زمانه وفضائه 

اىل رئيس حكومة ال نكاد نسمع صوته وال يكاد 

يتوجه مطلقا لشعبه بفعل معاناته من مشكل 

تواصل، فوزير الصحة ضعيف اتصاليا وصوال اىل 

وزيرة للفالحة تجهل حتى قراءة العربية املتفق 

املتوسطي  البلد  لهذا  الرسمية  اللغة  أنها  عىل 

عامية  لغة  أيضا  سكانه  يتكلم  والذي  واملغاربي 

لخيبة  تحاشيا  اليها  اللجوء  عليها  وكان  ثرية، 

يستمع  كان  بأرسه  شعب  بها  مني  التي  األمل 

اليها.

كل  عىل  حصلت  وان  الوزيرة  لهذه  يمكن  ال 

شهائد العالم ان تكون بطريقة تواصل مماثلة يف 

مستوى املهمة املنوطة بعهدتها خاصة يف قطاع 

يكتيس اهمية كربى مثل الفالحة واملشاكل التي 

سيكون عليها معالجتها.

لقد كان الحّد األدنى منها حفظ نّص خطابها 

وبعدما  واآلن  منها  التربّم  لتجنب  قلب  عن ظهر 

أن  التأكد من  اال  املرء  اليها ال يسع  تم االستماع 

الحكومة تواصل رّشنا بـ»كفاءاتها«... »كفاءات« 

الصداقة وعىل  قاعدة  يتم عىل  اختيارها  أن  ثبت 

أساس منظومة االمتيازات الكالسيكية املعروفة 

أن املطلوب  اذ  أن ال يشء تغرّي  باملحسوبية. ذلك 

من وزير الفصاحة واتقان لغتني وهذا هو األدنى 

املطلوب!

إملاما  بموضوعه  املرء  إملام  تعني  والفصاحة 

تاما ومعرفة ابالغ افكاره وقد كان بورقيبة مثاال 

ممتازا يف طالقة اللسان بفعل معرفته بفّن التأثري 

سيطرتها  بفضل  مويس  عبري  ومثله  اآلخرين  يف 

التامة عىل أفكارها.

ان بلوغ مرتبة رجل دولة ليس يف متناول كل 

من يشاء وال حتى منصب وزير أو رئيس حزب اذا 

غابت فصاحة اللسان وفن التواصل الرضوريني 

أو من  املنخرطني  يمكن من  ما  اقىص  يف  للتأثري 

الجمهور.

ألن  تعييناته  قائمة  مراجعة  املشييش  وعىل 

العوائق ازدادت مع كل أسف.

بقلم :
وفاء الملّوح
)إطار بنكي(
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كوثر زنطور

ترسيبات مديرة الديوان الرئايس تثري تساؤالت خطرية
بتهمة  نادية عكاشة  الرئاسي  الديوان  مديرة  على  لرفع قضية  القبطني  المتحدة قيس  األمم  لدى  السابق  تونس   يستعد مندوب  
»تكوين وفاق قصد االعتداء على االشخاص والتحريض عليهم والتشويه باستعمال خصائص الوظيفة« ، حسب ما اكد مصدر قريب منه 

لــ»الشارع المغاربي« ، ليدخل بذلك ملف التسريبات طورا جديدا بعد ان كان محل نقاشات واسعة طيلة االسبوع المنقضي.

فّضلت جل وسائل االعالم التعامل بحذر كبري 
تم  عكاشة  لنادية  نُسبت  ترسيبات  سلسلة  مع 
ان  دون  االجتماعي  التواصل  مواقع  عرب  تناقلها 
تُكشف حتى اليوم الجهة املرسبة ودون ان يصدر 
موقف  اي  الجمهورية  رئاسة  مؤسسة  عن  ايضا 
ازاءها سواء بنفيها والتوجه نحو مقاضاة من يقف 
عكاشة  ضد  اجراءات  واتخاذ  تأكيدها  او  وراءها 
رأسا باعتبار ان ما جاء يف الترسيبات من تحريض 

يُمثل انحرافا بعمل مؤسسة رئاسة الجمهورية.  
الثالثاء  يوم  مساء  الترسيبات  سلسلة  انطلقت 
املنقيض، بمقطع صوتي يدوم دقيقة ملديرة الديوان 
املدونني  الحد  الدولة«  »ارسار  فيه  تقدم  الرئايس 
لتوظيفها يف اطار حملة تحريض عىل السفري املقال 
االجتماعي.  التواصل  مواقع  عرب  القبطني  قيس 
بعدها بيومني تم نرش ترسيب اخر موجه حسب ما 
يُفهم منه، لنادية عكاشة من قبل مدون تتعامل معه 
ويذكرها فيه بوالئه لها نافيا التنسيق مع مسؤولة 
اخرى يف الديوان، ويبدو ان املسؤولة املعنية باألمر 

هي املستشارة السابقة رشيدة النيفر.
يف املحصلة، هناك 3 ترسيبات حتى اليوم، منها 
ما تم حذفه من موقع »يوتوب« بطلب من نارشه 
واعيد نرشه يف ما بعد، وحسب النصوص املرافقة 
يف  تباعا  ستتواصل  الترسيبات  فإن  ترسيب،  آلخر 
ما يشبه املسلسل للكشف عن شبكة »فايسبوكية« 
توظف من قبل اجهزة الدولة للتأثري يف الراي العام 
وتلميع  االشاعات  نرش  وحتى  الخصوم  ورضب 
صدورها  قبل  قرارات  وتداول  مسؤولني  صور 

بشكل رسمي.

السفير يقاضي
»نحبكم تفضحوه«، هذا ما قد يبقى يف الذهن 
لنادية عكاشة وهي  الصوتي  التسجيل  بعد سماع 
قيس  السابق  السفري  استهداف  مدون  من  تطلب 
الحملة  هذه  لتاثيث  معطيات  مقدمة  القبطني 
يف  بزمالئه  السفري  عالقة  سوء  منها  التحريضية، 
البعثة الدبلوماسية وفساد مايل قالت انه يتمثل يف 
رشاء ستائر للسفارة وملنزله الخاص وتوزيع هدايا 
يف شكل »لوحات موزاييك« عىل دبلوماسيني منهية 

تعليماتها بالدعوة اىل فضحه.
تداولت  القبطني،  اقالة  يوم  نفس  ويف  وفعال، 
من  موجهة  رسمية  وثيقة  ملدونني  صفحات 
االمم  منظمة  يف  لتونس  الدائمة  البعثة  أعضاء 
تضامنهم  فيها  اكدوا  الجمهورية  لرئاسة  املتحدة 
املعطيات  تتالت  ذلك  وبعد  سعيد،  الرئيس  مع 
الفساد« عىل  االقالة وشبهات  بخصوص »خلفيات 
فيها  ينرش  ما  اىل  واستنادا  وهي  الصفحات  نفس 
وهي  عكاشة،  نادية  ديوانه  ومديرة  سعيد  دعم 
فقط  الرئاسة  حول  ليس  االخبار  نرش  يف  سباقة 
املشييش  هشام  الحكومة  رئيس  حول  أيضا  وإنما 

لكن لتشويهه.
قريب  مصدر  اكد  الترسيب  يف  جاء  ما  وحول 
من السفري قيس القبطني لـ»الشارع املغاربي« انه 
الصحة« موضحا  له من  »كذب وافرتاء وال أساس 
وأن  للبعثة  ستائر  مطلقا  يشرت  لم  »القبطني  أن 
20 سنة« مذكرا بأنه حتى  عمر الستائر املوجودة 
يف  يدخل  ذلك  فإن  ستائر  السفري  رشاء  صورة  يف 

اطار ما أسماه املصدر بالتصف العادي.

من  أن  الترسيب  يف  عكاشة  قول  ان  واعترب 
أسباب االقالة وجود مشاكل بني القبطني واعضاء 
»البعثة  ان  البعثة »مضحك وسخيف« مشددا عىل 
السفري  مع  بسيطا  كان  ولو  خالف  اي  تشهد  لم 

السابق«.
التي تحدثت  »لوحات موزاييك«  أما عن هدايا 
بني  من  كانت  أنها  املصدر  أكد  فقد  عكاشة  عنها 
االقرتاحات التي وجهتها البعثة لوزارة الخارجية 
ان  الوزارة  عىل  البعثة  »اقرتحت  بالقول  مفرسا 
االمن  مجلس  رئاستها  خالل  تونس  تقدم 

ألعضاء  هدايا   2021 جانفي  يف  القومي 
من  متبع  تقليد  وهو  يوم  اول  يف  املجلس 

املجلس  اعضاء  كل  منذ طرف 
عرشات السنني واالقرتاح 

تمثل تحديدا يف لوحات 
صغرية  فسيفساء 
يف  توضع  الحجم 
قفة تقليدية تونسية 

تراث  وتعكس 
تونس«.

املصدر  واوضح 
ال  الهدايا  قيمة  ان 
تتجاوز 4000 دوالر 
قال انها تعترب مبلغا 
عىل  مشددا  بسيطا 
السابق  السفري  ان 
الوحيد  »السفري  هو 

»ان عكاشة  البعثة« مؤكدا  الذي وّفر ثلث ميزانية 
عىل  شنتها  التي  التحريض  حملة  ثمن  »ستدفع 
ملقاضاتها  يستعد  انه  اىل  الفتا  القبطني«  السفري 
االشخاص  عىل  االعتداء  قصد  وفاق  تكوين  بتهمة 
والتحريض عليهم والتشويه باستعمال خصائص 
ال  الذي  املؤسف  باالمر  الترسيب  واصفا  الوظيفة 
الجمهورية  رئيس  مالزمة  مستغربا  بالدولة  يليق 

الصمت .

التسريبات
بخالف الدعوة للتحريض عىل السفري السابق، 
يحظى  خاصة«  »معامالت  عن  الترسيبات  كشفت 
بها »بعض املدونني من قبيل الحصول عىل جوازات 
سفر بتدخل مبارش من رئاسة الجمهورية يف عهد 
رئيس يقول ان »الجميع سواسية« وأن ال احد فوق 
الوالء  عىل  تأكيد  الترسيب  نفس  يف  القانون. وجاء 
التنسيق  نادية عكاشة دون غريها ونفي  لشخص 
مع اي »مستشار آخر يف القص« ولنا ان نتساءل 
عكاشة  »غضب«  وسبب  الوالء  هذا  خلفيات  عن 
باستثناء  آخر  طرف  أي  مع  املدونني  تعامل  من 

مستشاري القص.
عن  الثالث  الترسيب  يف  آخر  مدون  ويتحدث 
وتنرش  الجمهورية  رئاسة  لصالح  تعمل  صفحات 
فيها اخبار ذات عالقة بالرئاسة منها اشاعات عىل 
النواب  عن  الحصانة  لرفع  ترشيعية  مبادرة  غرار 
الوزارية  املجالس  واعتزام قيس سعيد ترؤس كل 
ورد عىل رئاسة الحكومة اثر ترسيب مصدر منها 
رفض هشام املشييش  تصوير أية  لقاءات مستقبال 
طلب  نفي  أو  الحكومة  رئاسة  مع  تنسيق  دون 
تونس  كأس  نهائي  مباراة  مكان  تغيري  الرئيس 

لكرة القدم.
وتعيد هذه الترسيبات لألذهان نقاشات رافقت 
وارتكاز  الجمهورية  برئاسة  سعيد  قيس  فوز 
ذلك  من  االجتماعي.  التواصل  مواقع  عىل  حملته 
ما كتب الناشط السيايس والخبري يف الشأن الليبي 
رافع الطبيب سلسلة تدوينات انتقد فيها »رسدية« 
والتمويل  العار  إعالم  مسالك  عن  سعيد  تعفف 
"املهندسني  إن  الصدد   هذا  يف  وأبرز  الفاسد 
يعرف  ال  والذين  سعيد  قيس  لحملة  الحقيقيني 
إال  تملكها  ال  أدوات  عىل  اعتمدوا  هم  من  احد 
رشكات ضخمة تشتغل عىل فايسبوك ومن أبرزها 
خاصة  مؤسسة  وهي   cambridge analytica

وخاصة  االستخباراتية  االوساط  بعديد  مرتبطة 
هذه  اسهمت  وقد  القصووي  اليمني  بتيارات 
الخروج  وحملة  ترامب  دونالد  حملة  يف  املؤسسة 
من االتحاد االوروبي “بريكسيت” وذلك باستعمال 
تقنيات معقدة تسمى التهديف الفردي السيايس…

يعتمد  والذي   …le micro ciblage politique

إليها مجموعات  ترقى  عىل تطبيقات خوارزمية ال 
الفايسبوك وهي من مجال امليتا-معطيات«.

من  تمكنت  التطبيقات  “هذه  أن  إىل  وأشار 
عىل  اسست  التي  املغلقة  باملجموعات  التالعب 
الجغرافية  املعطيات  استغالل  عرب  التهديف  مبدأ 
ادى  ما  وهو  والنفسية  والسلوكية  والديموغرافية 
اىل خلق عالقات زبونية رقمية تقدم األجوبة دون 
مجهول  التطعيم  واعتماد  النقاش  عرب  املرور 

املصدر لالفكار”.
اليوم  يعترب  السيبارني  “الفضاء  أن  إىل  ولفت 
الرتاب  مرتبة  نفس  يف  سياديا  مجاال  العالم  يف 
ان  اي  كتونس.  املنتهكة  البلدان  يف  الوطني…إال 

قيس  واملتطوع يف حملة   امللتزم  الشباب  أسطورة 
سعيد قد تكون مجرد غطاء لعملية اخرتاق لسيادة 
يف  اسرتاتيجي  تخطيط  لها  قوى  طرف  من  البالد 
تونس وتراهن عىل قيادة تفرض واقعا جيوسياسيا 
أفضل  مثلت  بالدنا  ان  خاصة  واملنطقة  تونس  يف 
واسهمت،  العربي  الربيع  اندالع  غداة  مخترب 
توصل  يف  صاحبها  وما   ،2011 انتخابات  بفضل 
الرتويكا اىل تجنيد االالف من اإلرهابيني يف سوريا، 
االوسط  الرشق  يف  الغربي  التفتيتي  املرشوع  تاج 

الكبري”.
واعترب أن »رفض قيس سعيد الظهور يف امليديا 
ليس تعففا أو تعاليا عنها بل هو يف صميم مرشوع 
أو  مواجهة  أية  عن  االبتعاد  أي  حملته  مهنديس 
مصارحة أو كشف لحقيقة هالمية مواقفه«.

الداعية  املطالب  تتعدد  اليوم 
يف  جاء  ما  بسبب  عكاشة  نادية  القالة 
سقوط  من  تمثل  قد  وما  الترسيبات، 
خاصة اخالقي لهذه املؤسسة والعبث 
هذه  وافتقدت  عملها،  يرافق  الذي 
الواقفني  بسبب  مصداقية  املطالب 
وراءها وهم أساسا من صفحات 
محسوبة عىل حركة النهضة او 
خصما  الكرامة  ائتالف  من 
وأكثر  الجمهورية  رئيس 
من انتقد عكاشة ووصل 
بليىل  وصمها  حد  اىل 
الجديدة  عل  بن 

وحاكمة قرطاج الفعلية.
من  سعيد  بني  الدائر  الصاع  من  أبعد  لكن 
فإن  اخرى،  جهة  من  وحلفائها  والنهضة  جهة 
الكرام وال  يمر مرور  ان  الترسيبات ال يجب  ملف 
وال  النعامة  بمنطق  ال  الرئاسة  معه  تتعامل  ان 
بمثابة  ألنه  لقربه،  الوقت  عىل  والتعويل  بالتجاهل 
من  ُعرف  إن  السيما  الغابة  تخفي  التي  الشجرة 
يقف وراءه والخطر كل الخطر ان يكون من داخل 
الدولة البعاد عكاشة وهنا نعود اىل التوظيف القذر 

الجهزة الدولة يف الصاعات السياسية.
انه  السنوات االخرية بينت  واملعلوم ان تجارب 
وترية  تزايدت  السياسية  الصاعات  اشتدت  كلما 
الرأي  النارة  الغالب  يف  تهدف  ال  التي  الترسيبات 
أبعد  أخرى  لدوافع  االغلب  يف  تكون  وإنما  العام، 
امام  االعالم  وسائل  وضع  بما  ذلك،  عن  تكون  ما 
تعامل حذر معها وصل اىل حد تجاهلها باعتبارها 

»ممارسة صحفية عالية املخاطر«.
سعيد  قيس  الرئيس  ان  يبدو  ال  اليوم  حتى 
ينرش  قد  ما  انتظار  الترسيبات ويف  بملف  منشغل 
التحذير  املهنة  القادمة، يبقى عىل هياكل  االيام  يف 
وسائل  توظيف  خطر  ومن  املعلومة  حجب  من 
الجمهورية  رئاسة  قبل  من  االجتماعي  التواصل 
وتوجيهها بشكل خطري من قبل رئيس كان ضيفا 
الثورة  منذ  االعالم  وسائل  جل  يف  مبجال  دائما 
واستبدلها منذ دخوله القص بالفضاء االزرق اين 
تنشط االشاعات واالخبار الزائفة وتشويه الخصوم 
وتوجيه الرأي العام ويغيب النقاش الجدي السيما 

يف احد اهم مؤسسات الدولة.

● السفير  السابق قيس القبطني يعتزم مقاضاة نادية عكاشة
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يا لها من مفارقة عجيبة: في الوقت الذي يخرج لطفي زيتون أحد أعمدة حركة النهضة على راشد الغنوشي ليغادر سفينة مونبليزير، 
يدخل عليه  محمد الغرياني«ُعْرَصة » التجّمع الدستوري وربّانه األخير قبل غرق سفينة حزبه في شتاء 2011 !...هو المشهد السريالي 
والعبثي بامتياز، فهو خليط من سخرية األقدار  ومكر التاريخ إضافة إلى أنّه تعبير دقيق عن مآزق هذا النظام وحّجة على إفالسه ودليال 

على عجزه.

لطفي النجار

زيتون خيرج عىل الغنويش... والغرياين يدخل عليه !

يشبه  ما  إىل  تحّول  وقد  التقليدي  السيايس  »املكر«  هو  هل 
قيم  أو  مبادئ  ودون  أفق  ِبال  و  عمق  ِبال  صفر«  درجة  »مكيافيلية 
أم هي شهوة السلطة وقد استبّدت برأس الشيخ ؟ ويف املقابل ووفق 
الشيخ  تتالت يف ظهر  وقد  »الطعنات«  مغايرة، هل هي  نظر  زاوية 
100 وصوال إىل استقالة زيتون وبعض من  ) انطالقا من مجموعة 
قيادات الصّف األّول( هي سبب استجارته بالغرياني وهو »من غري 

قومه«؟.
أهل  يسّميها  كما  أو  املفارقات  من  جملة  هي  الحاالت  كّل  يف 
الفلسفة باملتناقضات الذهنية التي ال تخضع لرشوط املنطق والعقل. 
الغنويش  بالشيخ  أّوال  تتّصل  أربع  مفارقات  إىل  تبويبها  وسنحاول 
ثّم بمريده وصاحبه الخارج عنه لطفي زيتون، ومستشاره الجديد 
الفعل  تهّم  مفارقة  وانتهاءا  الغرياني  محمد  مؤّخرا  عليه  الداخل  

السيايس التونيس الذي تحّول يف حالتنا هذه إىل عبٍث عابٌث !

»مفارقة« الشيخ...أو رحلة التيه 
الطويلة

paradoxe الخاتمة  يف املنطق كما يف السياسة تعني املفارقة أو 
غري املقبولة املستمّدة واملبنية عىل  حجج ومقّدمات قد تبدو مقبولة 

ظاهريا مّما يؤّدي إىل تناقض يف البيان والخطاب نفسه. وهذا 
ما ينسحب بالكامل عىل رئيس حركة النهضة وزعيمها 

عام  أمني  آخر  تعيني  إىل  انتهى  الذي  الغنويش  راشد 
للحزب الذي انتفض عليه التونسيون يف 2011 بعد أن 

السياسية كما  جاء عىل لسان  الغرياني  للغنويش خربة محمد  تأّكد 
بعض النهضويني الذين بّرروا »التعيني العجيب » بالكفاءة السياسية 
العالية للغرياني. نحن لسنا يف وارد التشكيك يف »مهارات« الغرياني 
ألمانته  صعوده  بعد  فقط  سنتني  ورقي  كقص  حزبه  تناثر  الذي 
العامة، والذي كان يعّد العّدة لخروج »الباندية« بهراواتهم سويعات 
قبل هروب رئيسه لقمع انتفاضة »التوانسة«، ولكنّنا بصدد التوضيح 
والفائز  اللندني  منفاه  من  العائد  الشيخ  غريبة:  مفارقة  أمام  بأنّنا 
والثائر جدا يف  منذ عرشية  بأمره  والحاكم  االنتخابية  املحّطات  بكّل 
حملته »الترشيعية« األخرية )منذ سنة فقط( يستنجد يف آخر املطاف 
مقبولة  غري  خاتمة  هي  واستشارته !.  مشورته  ويطلب  بالغرياني 
أدبيا وسياسيا ومبدئيا رغم اعتمادها عىل حجج ومقّدمات قد تبدو 
منطقية من قبيل شعارات »الوحدة الوطنية« أو التكليف بـ»متابعة 
ملفي املصالحة واستكمال مسار العدالة االنتقالية« كما جاء يف تحديد 
للغرياني  بتعيينه  الغنويش  .سقط  الغرياني !  استشارة  صالحيات 
بني  التناقض  رشاك  يف  الربملان  قبّة  داخل  مكتبه  يف  له  مستشارا 
الخطاب واملمارسة ووضع نفسه يف مآزق أخالقية وسياسية الحص 
عليه  عبري مويس  لهجومات  والرشعية  »الغطاء«  توفري  قبيل  من  لها 
تحديدا عرب اتهامها له باعتماد سياسة »الرتغيب والرتهيب« مع رموز 
نظام بن عل وأّن مرشوعه محصور يف »التمكني« فحسب والسيطرة 
مآزق  يف  الغنويش  سقط  كما  إاّل.  ليس  الدولة  مفاصل  عىل  املحكمة 
يف  املتكّررة  وتناقضاته  السيايس  خطابه  »التواءات«  نتيجة  إضافية 
إحراج حلفائه من جماعة ائتالف الكرامة الذائدين عنه واملنارصين له 
برشاسة وقّوة، ويف بّث مزيد من الُفْرقة والِخالف داخل بيته الحزبي 
املقّربة«  »دائرته  يف  والنفوذ  املصالح  أصحاب  معسكر  بني  نفسه 
التاريخية سواء من  وأصحاب »الحق« املحتمني خلف  »رشعياتهم« 
للغنويش  التيه  رحلة  »املهجر«...الزالت  أهل  من  أو  »السجون«  أهل 
طويلة، وما »مقطع« تعيني الغرياني إاّل حلقة يف سلسلة هذا التخبّط 
والتناقض يف الخطاب واملمارسة السياسية الذي امتّد لعرشية كاملة، 
لن تزيد الشيخ سوى عزلة بني قومه وأصحابه، وسترّسع يف األثناء 
إىل شّق الحركة وانكسارها وتعّجل يف إطالق الرصاصة األوىل لحرب 
خالفة لن يعلم أحد تداعياتها عىل الدولة والبالد وال يمكن استرشاف 
تجارب  من  نتّعظ  لم  بها...لألسف  »الفائز«  توّقع  وخاّصة  نهاياتها 

الزالت غّضة يف مخيالنا التونيس...وتلك مفارقة أخرى !

مفارقة زيتون...من الّطاعن ومن 
المطعون؟

استقال كما هو معلوم  لطفي زيتون من مجلس شورى النهضة 

أن  بعد  والسيايس  التنفيذي  املكتبني  من  الحركة  هياكل  كّل  ومن 
للغنويش. هو  استقال يف وقت سابق من منصبه كمستشار سيايس 
مع  »الخاّص«  االرتباط  فّك  أن  بعد  النهضة  حركة  »خارج«   اآلن 
زعيمها راشد الغنويش. للطفي زيتون وشائج »قربى« من نمط مميّز 
الّلندني،  املنفى  زمن  وترحاله  حّله  يف  تقريبا  الزمه  إذ  الغنويش  مع 
الغنويش.  وروح  لعقل  جدا  املقّرب  الروحي  »اإلبن«  بمثابة  فكان 
استقّر زيتون يف بداية التسعينات يف العاصمة االنقليزية حيث أصبح 

ضمن الدائرة املقّربة لراشد الغنويش، وهو من أكرب املتحّمسني للتيّار 
الداعي إىل »تأسيس حزب يرتجم أفكار اإلسالميني إىل برنامج سيايس 
وهو  نفسه،  يعّرف  كما  للمقّدس«  إشارة  أّي  من  خاٍل  واقتصادي 
تقّلد  مّلا  والِجّدية  بالكفاءة  له  ُشِهَد  سابق  وزير  ذلك  كّل  إىل  إضافة 
وزارة الشؤون املحّلية يف حكومة الفخفاخ. يُذْكر أّن زيتون كان قد 
عرّب عن وجهات نظر مخالفة لتميّش رئيس حزبه وخاّصة يف مسألة 
الراحل  الرئيس  مع  الصلة  وقطع  الشاهد  يوسف  حكومة  »مساندة 
املضيّقة  الدائرة  إىل  عاد  ما  رسعان  ولكنّه  السبيس«،  قائد  الباجي 

واملقّربة من الغنويش رغم انتقاداته املعلنة حينها للغنويش وتمّكن من 
الفوز بحقيبة وزارية لم تدم عهدتها سوى 4 أشهر فقط خرج عىل 
ليعلن استقالته ويرتك رئيس  الفخفاخ(  إثرها )بعد سقوط حكومة 
حزبه وحيدا فريدا يف مواجهة  »تمّرد« داخل معلن يقوده 100 من 

قيادات غاضبة.
واملخذول  »املطعون«  لخطاب  يرّوج  الذي  زيتون  »مفارقة«  هي 
بالرأي، ومن  والتفّرد  املكابرة  يف  تمادى  وقد  زعيم  من  الجميع:  من 
100 قيادي يعترب معارضتهم مجّرد »تفصيل فنّي ثانوي ال 
قيمة له« )من تصيحه يف إذاعة موزاييك(، ومن طبقة 
التمويه  هذا  أمام  األفق !!  ومحدودة  فاشلة  سياسية 
لطفي  صّورت  التي  املنطقية  واملخاتلة  الخطابي 
الجميع«،  وفوق  املعهود  »فوق  كشخصية  زيتون 
فوق »زعيمه« وويل«نعمته السياسية« وفوق رفاقه 

وإخوانه، لنا أن نسأل من الطاعن ؟ ومن املطعون؟

مفارقة الغرياني...
تكّلم من أنت ؟

مرورا  بعثي  يافع  من 
توّزعت  دستورية  بمسرية 
الدستورية  الشعب  بني 
العاّمة  باألمانة  وتّوجت 
الحزبي  والتكليف  للتجّمع 
بالتأطري السيايس لصهر بن عل الخليفة املنتظر وإعداده للحكم ثّم 
سقوط مدّو بعد انتفاضة شعبية تلتها عودة من باب النداء فاملبادرة 
إىل  بالغرياني  املطاف  لينتهي  تونس  تحيا  إىل  وصوال  الدستورية 
رتبة مستشار لرئيس حزب إسالمي !!...لن نطيل الكالم ولن نذهب 
بصدد  أنّنا  التبيان  عن  غنيّة  الّرجل  مسارات  ألّن  بعيدا  التحليل  يف 
التي ال يمكن  العجيبة،  الغريبة واملفارقات  للتناقضات  نموذج مثايل 
تربيرها  ب«كفاءة ومهارة« يكتسبها الرجل دون سواه، أو أنّها من 
قبيل »مكيافيلية« الغرياني و«براجماتيته«...هذه »تناقضات داخلية 
للمفارقة، لذلك  الدقيق  التعريف  تحتوي عىل اليشء ونقيضه«، وهو 
أراك؟  حتى  قديما:تكّلم  سقراط  سأله  قد  كان  واحد  بسؤال  نكتفي 
ونحن من جهتنا نسأل الغرياني وقد رأيناه  خائضا يف كّل مذهب ويف 

كّل واٍد يهيم : تكّلم يا الغرياني حتى نعلم من أنت ؟

مفارقة الثورة و«الثّوار«
الفردية  املسارات  عن  الحديث  وعن  »الشخصنة«،  عن  بعيدا 
وتقاطعاتها، يمكن أن نرسد بعض املالحظات العجيبة التي نفردها 

يف شكل خالصات هي عبارة عن مفارقات أيضا:
• بعد عرش سنوات من سقوط نظام بن عل يعود أمني حزبه إىل 
اإلسالمية  الحركة  الربملان بطلب من زعيم  إىل مكتب  الحكم ويدخل 

التي »جّفف منابيعها« بن عل ونظامه وأدواته منها التجّمع طبعا !
ويخرج  يستقيل  الغنويش  عىل  الغرياني  دخول  مع  بالتزامن   •
زيتون املستشار »التاريخي« للشيخ، ويتمّرد ديلو واملّكي والجاليص 
وبن سالم مهّددين بتأسيس حزب جديد أو االتجاه إىل القضاء و«حّل 

الحركة« إن لم يخرج الغنويش طواعية من رئاسة الحركة.
شخصية   »100« مطالب  مع  موضوعيا  تلتقي  مويس  عبري   •
الحّد األدنى  الحركة عىل األقل يف  الغنويش عىل رأس  لبقاء  املناهضة 
واملتعّلقة  بنقطة التهديد بحّل الحركة قضائيا...وهي مفارقة عجيبة 

جدا !
• واملفارقة األخرية وهي هذا العود »األبدي« عىل البدء بني النهضة 
والتجّمع أو الدوران يف حلقة مفرغة امتدت لعرشيات من عمر دولتنا 
الوطنية: خصومة ظاهرة وقرابة دائمة قبل الثورة وبعدها، وما عدا 
ذلك سوى عبث ولهو بعقول »التوانسة« وبمصالح دولتهم والدليل 
2008 عىل األقل و  هو االتصاالت والحوارات بني نظام بن عل منذ 
رموز من حركة النهضة كما كشف ذلك السفري والوزير السابق يف 
املكتب  رئيس  لعريّض  بعامر  التقى  مّلا  العبيدي  بن عل سمري  زمن 
السيايس لحركة النهضة سنة 2008 يف منزل السفري التونيس عفيف 

الهنداوي يف العاصمة السويرسية بارن.

صفحة سمري العبيدي وهي الحلقة 17 مما سّماها برحلة العمر 
الطويلة واملستمرة يرشح فيها لقاءه يف منزل السفري عفيف الهنداوي 
يف العاصمة السويرسية بارن سنة 2008 مع وفد عن حركة النهضة 

يتفدمه رئيس املجلس السيايس للحركة عامر العريض
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من مبدإ »مدنّية الّدولة«
الّدستورّي إىل مقولة »إّن هذه األّمة 

ُمْستهَدفة« اإلخشيدّية
بقلم : أسعد جمعة

معز زيود

بمناسبة معايدته املْولديّة للّشعب التّونيّس، طلع علينا رئيس الّدولة بخطاب قوامه 
عدوانيّة  الّسيايس  اإلْسالم  تنظيمات  أدنى  من  االْحرتاب،  ُدعاة  لدى  املْعهودة  املظلوميّة 
ورفضها لآلخر، إىل أْقصاها غلُوًّا يف نبْذ َمن يخالفهم قناعاتهم بفْعل تقْوقعهم وانغالقهم 

الّدائرّي يف فلك ذواتهم –أو باألْحرى قراءتهم امُلْجتََزأَة للنُّصوص الّديِنيَّة-.

داعية  والرّتاحم  الّرحمة  نبّي  تُساوق سرية  أن  امُلْفرَتض  ومّما جاء يف "معايدٍة" من 
واملْعتقدات  الثّقافات  بني  الّسْلمي  التّعايش  إىل  األدنى  الحّد  )ويف  والتّحابب  للمؤاخاة 
الّشأن يف قوله: "إذا  العبارات ذات نرْبة تهّجميّة، بل عدوانيّة، كما هو  املختَِلفة( بعض 
ن َدأبوا استهدافها، فإنّها تتعاىل عن كّل االتّهامات الكاذبة  كانت األُّمة اليوم مستهَدفة ممَّ
الله عليه وسّلم-، وال تقبل يف  الله -صىّل  العطرة لرسول  الّسرية  ُردودها من  وتستْلهم 
املقابل أبًدا أن يْستهدفه أحٌد بسوء، ألّن الله بَعثه رسواًل للُهدى وإلتْمام َمكارم األْخالق".

عن  فضاًل  الدُّْستور،  تطبيق  لُحْسن  األّول  الّضامن  "معايدة"  يف  الواردة  املقولة  إّن 
الّدولة؛ حيْث لم ينْصص  البالد القايض بمدنيّة  ُدْستُور  الثّاني من  الفْصل  تعارضها مع 
التّاريخي  اإلطارين  من  لخلُوِّه  الفْضفاض  "األّمة"  مصطلح  عىل  البتّة   2014 دستور 
والجغرايف. فإّن هذا الّلفظ يقوم عىل تصّور جيو-سيايّس قد وىلَّ وانقىض، باعتباره قائًما 
عىل ثنائيّة دار اإلسالم ودار الحْرب. وما يْعضد هذا التّمثّل الُعْدواني لآلخر أّن كلَمة الرَّئيس 
نَت عبارة هي أنْسب باإلعالن الحْربي منها بصيغة املعايدة الّلطيفة. إذ مّما جاء  قد تضمَّ
ة قد َصَدر عن أْطراف بعيِْنها، وهو ما يٌَعدُّ تْعيينًا للعدّو امُلْفرَتض  فيها أّن نْصب العداء لألُمَّ

واْسِتْعداًء له. 

تََحرُّك بْعض  العدوانّي قد تزامن مع  الخطاب  أّن هذا  الّصدد  والالّفت لإلنتباه يف هذا 
ًة" لرسول الله وَشْجبًا ِلَمْوقف رئاسة الُجْمُهوريَّة الفرنسيّة  التّنْظيمات اإلْسالًَمِويَّة "نرُْصَ
من ملّف ُصور "شاريل هيبدو" الكاريكاتوريّة، وهو موقٌف داعم للّصحيفة املذُكوَرة، وقد 
َرأوا يف ذلك مؤازرة مَلن أْجَرم يف حّق ذات نبّي األّمة. فهل أّن اسِتجابة رئيس الّدولة لدعوات 
النُّرْصة والّشْجب تحتّل مكانة األولويّة الُقْصوى لسياسة دولتنا الخارجيّة، وهي منوطة 

رأًسا بأعىل َهَرم الّدولة التّونسيّة؟

يف  راِسًخا  تقليًدا  أْضَحت  قد  الّرئاسيّة  "امُلعايََدة"  شابَت  التي  الُعْدَواِنيَّة  النَّرْبَة  إّن 
يَة ألْكثر من ِجَهة أْجنَبيّة منذ  ْوَلة؛ فِعالَوة عن تْوجيِهه لرسائل غرْي ِودِّ خطابات رئيس الدَّ
أْخطارها:  ُعْدواِنيّة. وأبَْرز  للّداخل ال تِقلُّ  هة  امُلَوجَّ الُحْكم، فإّن خطاباته  اِعتالئه لسؤدة 
واملاركسيّة  طواًر،  )النّارصيّة  الكْوِنيَّة  لرؤاه  ُمَواٍل  بني  التّونيّس  ْعب  للشَّ َمة  ُمَقسِّ أنَّها 
املالمسة  الّسياسيّة  لفلسفته  ومناوئ  أخرى(؛  مّرة  والقطبيّة  مّرة،  الوضعيّة  أخرى؛ 

لتخوم امللكوت الربزخّي )لفرط تصّوفه وزهده يف أدران الّدنيا الفانية(.

وإذ أنّنا لم نفلح يف سرب أغوار حكمته الربّانيّة إىل حّد كتابة هذه األْسُطر، فإنّنا نْعتقد 
السيّد  أّن  والحال  تْقِسيمّي.  تْجميِعيًّا وغري  يكون  أن  الّرئايّس  الخطاب  َقَدر  أّن  جازمني 
قيس سعيّد منذ انتخابه رئيًسا لكّل التّونسينّي لم يْفتئ يرْضب فصياًل بفصيل مناهًضا 

له، وفئة بفئة مناوئة لها، حيثما كان عليه أن يجّمع الفصائل ويوّحد الفئات.        

فإن كان األمر عىل ما وصْفنا من عدم اِْسِتَجابَة السيّد قيْس سعيّد ألبَْسط الخصال 
املْشرَتطة يف رئيس الّدولة، فهالّ يحّق لنا أن نرى يف شخصه أصدق مثال عن قول املعّلم 
الثّاني: "واجتماع هذه ]الخصال[ كّلها يف إنسان واحد عسري؛ فلذلك ال يُوجد من فَطر عىل 
هذه الفطرة إاّل الواحد بعد الواحد، واألقّل من النّاس". )كتاب آراء أهل املدينة الفاضلة 

ألبي نرص الفارابي، ص 98 من نرشتنا( ؟!

استثناء.  بال  املجاالت  كاّفة  يف  يوم،  بعد  يوًما  تونس،  يف  سوًءا  األوضاع  تزداد 
الفاعلني  تكالب  البالد من  ما تشهده  ّما،  إىل حّد  الراهن،  اإلعالمي  الواقع  ويعكس 
واملاليّة  السياسيّة  مصالحهم  خدمة  عىل  تحميهم-  التي  -واللوبيّات  السياسينّي 
قبل كّل يشء، ودون أدنى اعتبار للتوازنات املختّلة للدولة. ولذلك قد يُشّكل التصّدي 

للمحاوالت الحثيثة للهيمنة عىل اإلعالم املعركة األخرية قبل االنهيار الشامل!.

ولوال  املعنى.  بأتّم  وبرملانيّة  سياسيّة  فضيحة  املايض،  األسبوع  خالل  تابعنا، 
الضغوط الواسعة من الهياكل املهنيّة للصحفينّي ومكّونات املجتمع املدني التي أّدت 
إىل تراجع عدد من النّواب عن التصويت القطيعي لحصلت الكارثة. فقد كادت تونس 
تتحّول إىل دولة كنتونات تتحّكم مافيات الفساد املحليّة وحقائب املال األجنبيّة يف 
ضمائر التونسينّي عرب قصف عقولهم، وفق ما تُحّدده أجندات تلك القوى العديمة 

األخالق.

116 لسنة  املرسوم عدد  لتنقيح  الكرامة«  »ائتالف  كتلة  أّن مقرتح  نكاد نجزم 
2011 املتعّلق بحريّة االتصال السمعي البرصي يُعّد أخطر مبادرة ترشيعيّة وأكثرها 
األخرية.  العرش  السنوات  طيلة  التونسيّة  الدولة  لسيادة  وتدمريًا  للدستور  انتهاًكا 
رئيس  مناورات  كّل  رغم  تمريره،  يف  الربملانيّة  األغلبيّة  فشلت  الذي  التعديل  فهذا 
العليا  »الهيئة  صالحيّات  أهّم  إلغاء  إىل  يهدف  كان  وضغوطه،  تونس  قلب  حزب 
املستقّلة لالتصال السمعي البرصي« عىل اإلطالق، وهي إسناد إجازات البّث للقنوات 
ا أّن إطالق قنوات تلفزيونيّة يخضع ملعايري مهنيّة  اإلذاعيّة والتلفزيونيّة. فليس رسًّ
وضوابط قانونيّة حتّى يف أعتى الديمقراطيّات يف العالم. فما بالك ببلٍد ال يزال يشّق 
تطبيق  أمست عاجزة عن  وبدولٍة  الديمقراطيّة،  لتثبيت مقّوماته  االنتقايل  مساره 
القانون ضّد العابثني، ومؤّسساٍت تُبيح اإلفالت من العقاب لجحافل من املجرمني 

والتكفريينّي املحّصنني ومبييّض األموال واملهّربني والفاسدين؟!... 

علينا إذن أن نُذّكر مجّدًدا، وبمنتهى الوضوح والرصاحة، بأنّه لو نجح أصحاب 
مقرتح تعديل املرسوم 116 يف فرض مصادقة الربملان عليه لِبتنا عىل قاب قوسني 
أو أدنى من فتح بّوابة ما يُسّمى بـ«تركيز« وسائل اإلعالم بني أيدي قوى سياسيّة 
االقرتاع.  العام وتحويل وجهة صناديق  الرأي  توّجهات  للتحّكم يف  ماليّة معيّنة  أو 
وهو ما يمكن أن يقيض تماًما عىل التعّدديّة اإلعالميّة التي يفرضها املرسوم املذكور 
وينّص عليها الدستور يف الفصل 127 منه. ال يخفى أيًضا أّن إلغاء إلزاميّة االستجابة 
لرشوط إسناد إجازات البّث من شأنه أن يؤّدي إىل فوىض إعالميّة عارمة ترمي إىل 
الهيمنة عىل مراكز النفوذ ورشاء الذمم والتالعب بالعقول. وعندها لن نستغرب أن 
وقادة  األموال  تبييض  مافيا  باسم  ناطقة  تلفزيونيّة  وقنوات  إذاعات  لدينا  تُصبح 

التهّرب الرضيبي وعمالء دول أجنبيّة. 

قد  الذي  الغباء  بمنتهى  ليس  الترشيعي  املقرتح  بهذا  املَكّلف  أّن  طبًعا  ريب  ال 
يُعميه عن الوعي بخطورة ما أسلفنا تبيانه. ومن ثّمة، ال نشّك يف أنّه لم يكن ليُْقدم 
عىل تجّشم أعباء عمليّة استغباء مكشوفة -باسم تحرير القطاع السمعي البرصي- 
إن لم يكن قد حصل أو سيحصل عىل مقابل معنّي الرتكاب ما قد يرتقي إىل درجة 
الجريمة القصوى. فاألمر ال يتعّلق إذن بمجّرد تحالف برملاني بني حزبي قلب تونس 
وحركة النهضة و«ائتالف الكرامة« من أجل فسح املجال لثالث مؤّسسات إعالميّة 
غري قانونيّة بالنشاط، أو بتوظيف بعض وسائل اإلعالم سياسيّا، أو وضع حّد إلنهاك 
األعصاب مع »هيئة االتّصال السمعي والبرصي« ولتناسل عقوباتها التي غالبا ما 
إنّها  بكثري،  ذلك  من  وأخطر  أكثر  إنّها  تطبيقها.  رشوط  توفري  من  الدولة  تنّصلت 

معركة شعب ووطن...

معركة اهليمنة عىل اإلعالم!
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املدة  يف  التونيس  املركزي  البنك  رفض  أثار 
األخرية تمويل عجز ميزانية الدولة بنسبة تفوق 
13 % من الناتج اإلجمايل حسب مرشوع قانون 
السنة  أعد للغرض بعنوان  الذي  التكميل  املالية 
الحكومة،  قبل  من  سحبه  جرى  ثم  الجارية 

العديد من التساؤالت.
البنك  موقف  أن  إىل  التساؤالت  هذه  وترجع 
يف  األسايس  دوره  مع  متضاربا  يعترب  املركزي 
املحافظة عىل التوازنات االقتصادية العامة للبالد 
وتسقيف   جهة  من  األسايس،  قانونه  بمقتىض 
مقابل  دينار  مليار   3 مبلغ  الدولة  إقراض 
تخصيصه نحو 11 مليار دينار كقيمة اجمالية 

إلعادة تمويل البنوك، من جهة أخرى.
ويف ذات السياق وامام شبه استحالة تواصل 
الدائنني  وإيقاف  الحكومة  اإلصدار مع  مؤسسة 
كل مفاوضات مع السلط منذ شهر افريل املايض 
إىل  العمومي  الدين  نسبة  ارتفاع  توقع  بحكم 
بدأت  القادم،  ديسمرب  نهاية  الناتج  من   93%
عدة أطراف رسمية وطيف من الخرباء واملحللني 
توجه  إمكانية  عن  الحديث  يف  االقتصاديني 
جدولة  إلعادة  الكربى  الدائنة  املالية  الجهات 
الدين العمومي التونيس عىل غرار عدة دول ذات 

ديون خارجية غري قابلة للتحمل.
مذكرة  الدويل  النقد  مؤخرا صندوق  وأصدر 
املنكشفة  للبلدان  الرضوري  من  أنه  فيها  أبرز 
االنكشاف  مواطن  تعالج  أن  الديون  ملخاطر 
بصورة عاجلة، وهو الحال بالنسبة لتونس، من 
خالل الجمع بني إدارة الدين وإجراءات استعادة 

النمو.
يف  الصندوق  ملذكرة  وفقا  الدين  كان  وإذا 
حدود مستدامة، فإنه من الرضوري إعادة هيكلته 
بمعنى جدولته، ويفضل أن يتم ذلك يف أقرب وقت 
إىل  هو الحاجة  كله  ذلك  من  األهم  وربما  ممكن 
إصالح »تصميم« الديون الدولية، وهو ما يشمل 

عقود الدين السيادي، ومؤسسات كصندوق النقد 
التي  السياسات  وأطر  باريس،  ونادي  الدويل 
والهدف  للديون.  املنظمة  الهيكلة  إعادة  تدعم 
من ذلك هو إتاحة تخفيف عاجل وعميق بالقدر 
هذا  إىل  تحتاج  التي  البلدان  ديون  ألعباء  الكايف 
التخفيف، األمر الذي يعود بالنفع عىل النظام كله 

وليس عىل هذه البلدان وحدها.
ومن املؤكد أن اول مستفيد من مسالة إعادة 
متقدم  بشكل  املتعثرة  الدول  ديون  جدولة 
تمكن  الدويل حيث  النقد  اقتصاديا هو صندوق 
وإبقاء  ديونه  الجدولة من تضخيمه هرم  إعادة 
بالدوالر  التعامل  منطقة  يف  املدينة  البلدان 
منطق  حسب  تتم  الجدولة  إعادة  أن  خصوصا 

اإلصدارات النقدية البسيطة...
غري أن الصندوق يطلب قبل النظر يف مطالب 
الراغبة  الدول  تلتزم  أن  الديون  جدولة  إعادة 
يمكن  ال  ما  ديونها وهو  بتوفري شفافية  ذلك  يف 
لتونس ان تنفذه لعدة اعتبارات أبرزها ان الديون 
املبارش  للدعم  »غامضة«  سياقات  يف  تستخدم 
به  تدين  ما  معرفة  ودون  للميزانية. وبالتايل 
البلدان كتونس بالفعل وبأي رشوط، يتعذر عىل 
الدائنني اتخاذ قرارات إقراض مستنرية استنادا 
إىل  وباإلضافة  الدويل.  النقد  صندوق  رؤية  اىل 
يف  املشاركة  عن  يحجمون  الدائنني  فان  ذلك، 
علم  عىل  يكونوا  لم  إذا  الجدولة  إعادة  عمليات 

بالرشوط التي يقدمها مجمل الدائنني.
اعتبار  دون  تونس  يف  امليزانية  عجز  ويقدر 
الهبات واملصادرة لسنة 2021 بـ 8857 مليون 
دينار أو3.7 % من الناتج املحل اإلجمايل مقابل 
لسنة  محني   % أو4.13  دينار  مليون   14936
واملصادرة  الهبات  مداخيل  وباعتبار   ،2020
)850 مليون دينار( ينخفض العجز إىل 8007 
ما  وهو  الناتج  من   %  6.6 أو  دينار  مليون 

يل يستدعي تعبئة موارد اقرتاض  لتمو

امليزانية لحد 19508 مليون دينار لسنة 2021 
منها 2900 مليون دينار اقرتاض داخل والبقية 

باللجوء إىل االقرتاض الخارجي.
عملية  دوليا  الديون  جدولة  اعادة  وتعترب 
املتعلقة بسعر  الدين  يتم بمقتضاها تغيري بنود 
الفائدة، أو بآجال استحقاق االقساط عرب تمديد 
الجدولة  إعادة  معا. وتتم  بهما  أو  السداد  فرتة 
تبعا  ومرشوط  واضح  طلب  عىل  بناء  عادة 

السداد  يف  صعوبات  العمومية  املالية  ملواجهة 
يف  الدائنني  تجاه  بااللتزامات  وااليفاء 

آجال استحقاقها.
ديون  إعادة جدولة  وتكون 
األفراد  ديون  الدول بخالف 
مصحوبة  بالرضورة  والرشكات 
برشوط قاسية تكون لها تداعيات 
خطرية،  واجتماعية  اقتصادية 
الدائنني  أهم  أن  ذلك  ومرد 
تحت  املنضوية  )البلدان  الدوليني 
باريس(  بنادي  يسمى  ما  لواء 
املبدئية  املوافقة  يشرتطون 
الدولية  املالية  للمؤسسات 
والبنك  الدويل  النقد  )صندوق 

الدويل( عىل إعادة الجدولة.
هذه  أن  املعروف  ومن 

املدينة  الدول  تلزم  املؤسسات 
اقتصادية  سياسات  بانتهاج 

النفقات  بخفض  تقيض  انكماشية 
يف  والرتفيع  العامة  امليزانية  يف 

املفروضة  الرضائب 
األفراد  عىل 

وعىل  الدخل  عىل   والرشكات )الرضيبة 
املديونية  مشكل  يعمق  مما  املضافة(،  القيمة 
تدني  عن  الناجم  النمو  تراجع  بسبب 
عليه  وترتتب  مستويات االستهالك واالستثمار، 
خاصة  عالية، تتمثل  وسياسية  اجتماعية  كلفة 
يف ارتفاع معدالت البطالة ونسب الفقر و ازدياد 

االحتقان الفئوي.

الدويل وثيقة  النقد  صندوق   2020 أكتوبر   5 يوم  نرش 
التونسية  السلطات  مع  الكامل  بالتنسيق  اعدت  )باإلنقليزية( 
ستة  مدة  عنها  التكتم  تم  الفارط  سبتمرب   26 يف  مؤرخة  وهي 
أشهر كاملة وذلك بالتحديد منذ بداية شهر افريل املايض تاريخ 
حصول تونس عىل قرض من الصندوق بقيمة 753 مليون دوالر 

أي ما يعادل 2184 مليون دينار.
مروان  قبل  من  التونيس  الجانب  من  املوقعة  الوثيقة  وتربز 
العبايس محافظ البنك املركزي بصفته ضامنا يف تسديد قرض 
املحاور  من  عددا  األسبق  املالية  وزير  يعيش  ونزار  الصندوق 
الدولة  وميزانية  تونس  يف  القادم  للعام  املالية  قانون  لضبط 

املنبثقة عنه. وتنص املحاور املذكورة أساسا عىل ما يل:
• تلتزم السلطات التونسية بشكل مبارش لدى املديرة العامة 
يف  بالتخفيض  جورجييفا"  "كريستالينا  الدويل  النقد  لصندوق 
عجز ميزانية الدولة بعنوان سنة 2021 وبتنظري تعريفات بيع 
هذا  يكون  التوريد.  أسعار  مع  البنزين  محطات  يف  املحروقات 
التعديالت  تتجاوز  اال  عىل  كل شهر  وذلك  وباتا  نهائيا  االلتزام 

+/2-%انطالقا من جانفي 2021.
• تمتنع السلط املالية عن املوافقة عىل أي انتداب سنة 2021 

او ترقية او زيادة يف األجور أيا كانت الدواعي.
• يتعني فرض زيادات يف أسعار التبغ لتعبئة ما قدره 200 
لالستثمار  مخصصات  شطب  اىل  إضافة  وذلك  دينار  مليون 
وعدم   2020 سنة  بعنوان  دينار  مليار   3.4 بقيمة  العمومي 

ترحيلها لعام 2021.
والزيادة  والغاز  الكهرباء  دعم  يف  دائم  بشكل  التقليص   •
ميزانية  عجز  يف  للتخفيض  سعيا  االستهالك  عند  أسعارهما  يف 
الدولة ومواصلة التدقيق الشامل يف الوظائف يف اإلدارة سيما يف 
جانب الغيابات واملناصب الوهمية مع تعميق التنسيق مع اتحاد 

الشغل، يف هذا اإلطار.
• مواصلة البنك املركزي التونيس تشديد السياسة النقدية من 
خالل إعادة الرتفيع يف نسب الفائدة تدريجيا والتخل عن تكوين 
يف  تدريجية  بصفة  والتخفيض  األجنبية  العملة  من  احتياطي 
سعر الدينار ليعكس قيمته الحقيقية يف السوق. كما يتعهد البنك 

بالتشديد يف رشوط اإلقراض وطلب الضمانات وتطبيق رشوط 
صارمة يف مادة تصنيف الديون للحد من املساعدات لالقتصاد 

وتمويل قطاعاته.
التي وردت يف وثيقة لم ترفع عنها الرسية  التعليمات  لهذه 
التونسية  املؤسسات  نشاط  انعكاس كبري عىل  أسبوعني  منذ  اال 
والتي بدأت السلط التونسية يف سحب البساط من تحت أقدامها 
تدريجيا سيما يف ما يتعلق بالحصول عىل الصفقات العمومية اذ 
ارتفعت حصة الرشكات األجنبية عىل هذا الصعيد من %3 أواخر 

2014 اىل %30 حاليا وكذلك عىل التشغيل.
اليوم  التونسية  للحكومة  ليس  انه  تؤكد  املعطيات  هذه  كل 
ان  كما  واالجتماعية.  االقتصادية  تأثري عىل رسم سياساتها  أي 
ان  باعتبار  هراء  مجرد  سيكون  املنتظر  املالية  قانون  مناقشة 
املسالة قد حسمها صندوق النقد ورشيكه األول مروان العبايس 
 2008 منذ  املكلف  الدويل  البنك  لدى  السامي  املوظف  وهو 
بامللفني التونيس والليبي واملتشبع حتى النخاع بالقيم "النبيلة" 

التي تنرشها الهيئات املالية الدولية يف العالم...

وضعية بلدان مثل تونس تتطلب إعادة جدولة ديوهنا 
في مذكرة لصندوق النقد الدولي :

منى المساكني

 صندوق النقد الدويل 
يعّد مرشوع قانون املالية 

كريستالينا جورجيفا المديرة العامة التونيس لسنة 2021 !
لصندوق النقد الدولي
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الّسوق السياسي

✔ الفاهم بن يفهم

السوق السياسي إضافة تسعى »الشارع المغاربي« من خاللها إلى الخوض في الصور التي تُخامر أذهان التونسيين 
بشأن سياسييهم وشخصّياتهم العاّمة، بهدف متابعة مدى تطّور أدائهم الملتصق أساسا باللحظة الراهنة. فليس 
المغزى من السوق السياسي القيام بتقييم صارم، فالذاتية ركن ركين في أّي توصيف ألداء الغير. وقد يرقى من رأيناه 

هنا واآلن حبيسا في مرتبة الرديء إلى عتبة المتوّسط أو حتّى الحسن... دمتم أهال وسهال في سوقنا...

سليم بن حميدانمالك الرحمة
 يف خضم كّل هذا السواد الذي يلّف البالد من كّل جوانبها ومع تواصل 
حالة اإلحباط العامة التي تسيطر عىل كّل فئات املجتمع تلوح دائما ويف نهاية 
النفق بعض بوارق أمل يف زمن النكسات كان آخرها هذه املّرة اللفتة االنسانية 
الكوفيد  قسم  مبارك طبيب  بن  النوري  الدكتور محمد  بها  قام  التي  النبيلة 
بوالية قبل الذي كان بالفعل مالك رحمة وجنديا من جنود الجيش األبيض 
املرابطني بالصفوف األمامية يف مجابهة فريوس كورونا اللعني حيث آثر عىل 
نفسه التضحية بنفسه ماديا ومعنويا من خالل إمضاء صّك ضمان بـ 180 
ألف دينار لرشاء 3 اجهزة تنفس جديدة ومتطورة لفائدة املستشفى الجهوي 

بڨبل.
الدكتور محمد النوري بن مبارك ظّل مرابطا يف مهامه باملستشفى طيلة 
أكثر من شهر ولم يتوان عن أداء واجبه بكل ما أوتي من جهد بل األكثر من 
الوبائي بوالية قبل وخاصة  الوضع  الرسيع يف  التدهور  بادر عىل ضوء  ذلك 
باملستشفى الجهوي وبلوغ طاقة استيعاب قسم االنعاش الذي يستقبل عددا 
تأمني  صك  بدفع   القصوى  درجتها  كورونا  لفريوس  الحاملني  املرىض  من 
من دفرت شيكاته الخاص بمبلغ 180 ألف دينار لرشاء أجهزة تنفس جديدة 

ومتطورة قد تساهم يف إنقاذ العديد من األرواح البرشية.
الجهة قد أطلق  الفريوس يف  بداية تفيّش  الدكتور بن مبارك ومنذ  وكان 
عديد النداءات لتوفري تربّعات مادية ولوجيستية لفائدة املستشفى ولم يكفه 
ذلك بل جازف بنفسه من خالل تقديم صّك من حسابه الخاص بمبلغ 180 
العديد  دفع  الذي  األمر  الجزائي  التتبّع  اىل  يعّرضه  قد  ما  وهو  دينار  ألف 
االجتماعي  التوصل  شبكات  عىل  االنسانية  لفتته  مع  لتفاعل  املواطنني  من 
الخاصة  املؤسسات  األعمال وأًصحاب  اىل رجال  نداءات ودعوات  عرب توجيه 
وتجنيب  املذكور  الصّك  لخالص  خاصة  تربّعات  جمع  حملة  يف  لالنخراط 

الدكتور أيّة مالحقة قانونية عىل حركته النبيلة -ال قّدر الله-.
بسبب  ليس  كورونا  فريوس  عىل  ومشيئته  الله  بحول  تونس  ستنتص 
املنظومة  بسبب  وليس  املتعاقبة  للحكومات  والحكيمة  الرشيدة  القرارات 
الدكتور بن مبارك وأمثاله والذين يضحون  املتطّورة ولكن بفضل  الصحيّة 

بحياتهم ومالهم حتى يعيش اآلخرون. 

شيّع عدد هام من النّقابينّي والّسياسينّي األحد الفارط 
املرحوم بوعل املباركي األمني العام املساعد لإلتّحاد العام 
التّونيس للّشغل إىل مثواه األخري بمقربة الزالّج بعد أن وافته 
املنيّة بفرنسا حيث كان يخضع للعالج وبعد رصاع مرير 

مع املرض العضال.
سويعات معدودات بعد الجنازة ويف الوقت الذي كانت 
عائلة املرحوم وإخوانه يف اإلتّحاد يتقبّلون التّعازي، يف ذلك 

أّي  املوت واإلمساك عن  الخشوع وتعظيم مصيبة  بالّذات، والذي يستدعي  الوقت 
قدح يف الّراحل وكّل ما يمّسه من قريب أو من بعيد، أقدم سليم بن حميدان الوزير 
"تساءل  فايسبوك  بموقع  صفحته  عىل  تدوينة  نرش  عىل  الرّتويكا(  )زمن  األسبق 
التي تكّفلت  الجهة  املباركي للعالج وعن  فيها"عن حيثيّات تسفري املرحوم بوعل 

باملصاريف...
لم يكتف بن حميدان "بالتّساؤل"بل ودعا من أسماها بالّصفحات اإلستقصائيّة 
والنّواب الذين قال انهم معروفون بالجرأة للتّحقيق يف املوضوع حتّى يكون الجميع 
شابا  بأّن  تفيد  معطيات  لديه  أّن  مؤكدا  والتّداوي،  الصّحة  يف  الحّق  يف  متساوين 
من معارفه حصل عىل حكم من القضاء اإلداري يُلِزم صندوق التّأمني عىل املرض 

بالتّكّفل بكّل مصاريف العالج داخل تونس وبالخارج.
وأنهى صاحبنا تدوينته )طبعا( بالتهجم عىل من أسماهم بـ"صعاليك العمل 
النّقابي" وبدعوة لفتح تحقيق قضائي دفاعا عن مبادئ املساواة والّشفافيّة ودرءا 

للفساد!
نعم، هكذا! السيّد سليم بن حميدان هو من يتحّدث ويكتب ويدعو أصدقاءه 
الرّشفاء من املدّونني اإلستقصائينّي والنّواب )التّعّرف عليهم ال يتطّلب إستقصاء، 

يكفي مالحظة منشوراته عىل صفحته الفايسبوكيّة( للتّكّفل بهذا"امللّف"!
نعم، هو السيّد سليم بن حميدان الذي يقرتن إسمه بملّف البنك الفرنيس...

الذي  الوقت  يف  تكّلم  للّصمت،  ثمينة  فرصة  بّدد  حميدان  بن  سليم  السيّد 
يستوجب الهدوء والتّواضع أمام املرض واملوت. دّون يف موضوع الفساد ورضورة 
األّول يف  البالد وهو، باألدنى، فاعل من الصّف  الّشفافيّة يف تسيري شؤون  انتهاج 

قضيّة البنك الفرنيس!

احمد صواب 
يف احداث رئيس الجمهوريّة 
ُمكّلفة  سعيّد لجنة  قيس 
املنهوبة  األموال  باسرتجاع 
خرقا  بالخارج  املوجودة 

رئيس  صالحيات  عىل  استحوذ  وسعيد  للدستور  
الحكومة واعتدى عىل صالحيات السلطة الترشيعية 
ونّقح مرسوما ال يجب تنقيحه االّ عرب قانون اسايس 

واعتدى عىل صالحيات القضاء االداري.
ولكن  الغرض  نفس  تحقيق  باالمكان  ..كان 
كان  انه  يعني  بما  والقانون  الدستور  بإحرتام 
يف  مبادرة  تقديم  الجمهورية  رئيس  عىل  يتوجب 

الغرض وتحميل نواب الشعب مسؤولياتهم... 
املسائل  واضحة  بصفة  يُحدد  ....الدستور 
منصوص  الجمهورية  رئيس  صالحيات  املشابهة، 
ليس  وبالتايل  و78   77 الفصلني  يف  خاّصة  عليها 
لسعيّد صالحيّة احداث املصالح والهيئات واللجان 

التي تسمى باملصالح االدارية…  

عبد الحميد الجالصي
للنهضة  االسايس  القانون 
القيادية  هيئاته  ان  عىل  ينص 
4 سنوات واستنادا  تنتخب ملدة 
ان  املفروض  فان  ذلك  اىل 
انتهب  الهيئات  هذه  صلوحية 

لجان  حتى  ان  الغريب  من  ومن   ماي  شهر  منذ 
االعداد للمؤتمر تم اقرارها يف شهر جويلية اي بعد 

نهاية العهدة .
االحزاب  مؤتمرات  تكون  ان  املفروض  ومن 
مناسبة للتقدم بالوعي وباملحتوى السيايس الوطني 
تنظيم  حول  جدل  من  النهضة  يف  يحصل  وما 
عدمه  من  القانون  احرتام  او  عدمه  من  املؤتمر 
نقاش ال طائل من ورائه  ومن يثقل الشأن الوطني 
تونس  تاريخ  يقرأ  لم  انه  يؤكد  االشياء  هذه  بمثل 
منذ سنة  الذي دخل   تونس  نداء  وال تجربة حزب 
2016 يف دوامة انعقاد مؤتمر جربة او الحمامات 
خارج  بقضايا  الوطني  العام  الراي  يثقل  فمن 
الباجي  الراحل  والرئيس  يُعاقب   الوطني  السياق 
به  املوت  ترّفق ملك  ان  لوال  ُعوقب و  السبيس  قائد 
لكانت عاقبته اسوأ  ونداء تونس ُعوقب والدليل عىل 

ذلك انه  ال وجود له االن..

سليم بسباس
متطرف  موقف  يف  ذهبنا 
يف  الباب  اغالق  اخرتنا  ملا 
املركزي  للبنك  القانون االسايس 
....ويف  امليزانية  تمويل  امام 

املصادقة عىل  ملا تمت  الواقع كان هناك جدل كبري 
عن  البنك  باستقاللية  عالقة  يف  االسايس  القانون 
الحكومة وهذا املنع كان موجودا يف قانون امليزانية 

غري انه تم اقحامه يف القانون االسايس للبنك.
 10 الحكومة توفري  املستحيل عىل  وتقريبا من 
مليارات دينار يف ظرف شهرين حتى لو تم تغيري 
املركزي  للبنك  االسايس  القانون  من   25 الفصل 
مبارشة  قروض  اسناد  رفض  قد  كان  االخري  وهذا 
وحتى ان قبل فإن ذلك سيكون يف حدود سقف ال 

يتعدى 3 باملائة تقريبا.

عثمان الجرندي
البعض  دعوات  مع  لست 
استضافة  عن  تونس  العتذار 
القمة الفرنكفونية املقرر عقدها 
القمة  فهذه  املقبل  العام  مطلع 

التي ستحتضن تونس دورتها الـ18 هي استحقاق 
دويل هام عىل الصعيد متعدد االطراف.

فضاء  باعتبارها  القمة  هذه  تُستغل  أن   املهم 
ومنربا إلثارة كل املواضيع التي تهم الشعوب ومن 
بينها موضوع حوار الحضارات والتعايش السلمي 

بني األديان والثقافات.

قالوااالفتتاحية

رديء جداحسن جدا

صورة تتحدث

طاقم تعليمي في مدرسة باب االقواس االبتدائية في تونس العاصمة خالل السبعينات : 
ذوق وحداثة وكفاءة وتربية... واحسرتاه...
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الشارع السياسي

منير الفالح

برشة  أنّو  فاتت،الحظت  إيّل  األيّامات 
ناس تحكي عىل رئيسة الحزب الّدستوري 
الحّر ورئيسة كتلته يف الربملان:عبري مويس.
الجديد؟ماهو  القايل:شنّوة  يقول 
عندها برشة حكاية "صعود أسهم"عبري 

مويس يف بورصة الّسياسة...
ما  يف  حارضة  وهي  برشة  عندها 
يُسّمى باملشهد الّسيايس. املشهد إيّل كتبوه 
والنّاخبني  النّاخبات  أغلبيّة  وأخرجوه 
العام الفارط...مشهد فيه النّهضة وبعض 
الّدايرين بيها وعبري مويس ووراها كتلتها 
مع  ال  مشاو  املتبّقني،ال  من  قليلة  وقّلة 
هاذم ال مع األخرين...بينما فّمة"حضبة" 

أخرى تتّدرجح وكّل نهار وقسمو.
املجلس)عمناول(،  يف  نهار  أّول  ومن 
أنّها  عىل  روحها  قّدمت  مويس  عبري 
البالد  تخليص  عىل  القادرة  الوحيدة 
كلمة  يف  تتلّخص  إيّل  مشاكلها  كّل  من 

بركة:الخوانجيّة!
يف  لتّوة،  حتّى  نجحت،  أنّها  ويظهر 
فيه...وبعد  نشوفو  إيّل  هاملشهد  تصّدر 
اإلذاعات  من  وحدة  يف  إستضافة  كّل 
للنّقاشات  موضوع  التاّلفز،تويّل  وإاّل 
يدافع  وهذا  يسّب  هذا  والتّعليقات، 
عىل"عاّمة  ِحكر  مش  هذا  والحديث 
حتّى  ومنهم  للنّخب  حتّى  النّاس"،وصل 
كانوا  إلتايل  سنة  عرشين  من  أكثر  إيّل 

ُمعارضني لحكم بن عيل وحزبه.
وبعد  الّروج  الحال،عشريي  بطبيعة 
)تمشيش  األصليّة  لحومتنا  الّزوز  عودتنا 
بالكورونا  بعالقة  تتعّكر  تزيد  الوضعيّة 
التنّقالت خاّصة عىل  والحكومة تمنع كّل 
إسم  كان  ِعندو  ما  وهو  جاني  امُلسننّي( 

عىل لسانو:عبري،عبري!
الّروج، كيف ما قلتلكم قبل،هو إداري 
عليه  يقول  الواحد  ينّجمش  وما  متقاعد 
هو  املضاّدة.  الثّورة  من  أو  قديم  تجّمعي 
خّلفتلو  اإلداريّة  مسريتو  عادي،  مواطن 
فّمة  كان  النّظام"،  "عشق  من  نوع 
التّسيّب وقّلة الخدمة  حاجة يكرهها هي 
كانش  ما  عيل  بن  نظام  ليه  وبالنّسبة 
أنّو كان يخدم وينّفذ املطلوب  مقّلقو بما 
والحريّات  الديمقراطيّة  ومسألة  منه 
حاجات  ذلك،كّلها  إىل  وما  واألحزاب 

ثانويّة:املهّم النّاس تاكل...
الّروج، كيف برشة تونسيّات وتونسينّي، 
ويتأثّر  قّدامو  إيّل  اليشء  كان  مايشوف 
مستوى  يف  ويحّس  بجرايتو  بيه.عايش 
العيش متاعو عّمال ينقص ويسمع يف لغة 
كنّا  و"قبل  األّول"  أّمي  راجل  يا  "يرحمك 
مويس  عبري  طبعا  خري"وسمع  عايشني 
)يف  مقبول  للوضع  تفسريها  وظهرلو 
الحقيقة خاطرو ساهل(:الرّش بكّلو جاي 

من الثّورة والخوانجيّة فعجبو الحديث!
التّاسعة  قناة  يف  تعّدات  ما  وبعد 
والهيلولة إيّل تعملت يف الفايس بوك وقال 
ثالثة  ضّد  وحدها  كّورت  شنّوة،عبري 
تبّعوا  مالين  الثالثة  وقرابة  صحافينّي 
حوارها ويف كّل مّرة يزيدوا يذّكرونا بنتائج 
يف  مويس  عبري  حزب  تحّط  إيّل  اآلراء  سرب 
نىس  الّروج  التّصويت،عّمك  نوايا  صدارة 

كان  يهرتي  عاد  وما  واألسعار  الكورونا 
كان  لتونس  تسّلكها  شنّوة،ما  بعبري،قال 

هي!
طبعا وكيف كّل مّرة يتعارض رأيي مع 

رأيو،يُغضب وفيسع توىف القعدة.
عىل  ال  يارس  نلومش  ما  أنا  الحقيقة، 
النّاس  هم  يدّوخوني  وأمثالو،إيّل  الّروج 
يف  نسبيّا  وكبار)ولو  يشء  كّل  فاهمني  إيّل 
العمر( وباقي يشوفوا يف الّدنيا يا تجّمع يا 

نهضة!
اإلختالف  يقولوا  ما  ما عليناش وكيف 
بالنّسبة  للوّد قضيّة،أّما  الّرأي ال يفسد  يف 
لرئيسة الحزب الدستوري الحّر واملِتحّدثة 

بإسمو ورئيسة كتلتو يف الربملان...
يتعّلق  ما  كّل  )الحاصيلو  عييت 
هي  أنّها  الناس  تقنع  تحّب  بالحزب( 
مستقبل البالد وأملها الوحيد واملنقذة من 
الَفلسة والبطالة والجهل وإنعدام األمن... 
ضّد  وحدة:  "ِسحريّة"  بكلمة  كيفاش؟ 

الخوانجيّة!
حلّو، أّما يا مدام يف بالك أنّو هاملرشوع 
إيّل  نفسو  هو  عليه  تحكي  إيّل  الّسيايس 
وجهو"DÉGaGe"؟يف  يف  عيّطوا  النّاس 
بالك أنّو"فرع تنظيم اإلخوان يف تونس"كان 
يف ما مىض يف صحفة العسل مع الحزب إيّل 
إنت تقول عىل نفسك أنّك سليلته وحارسة 
بالك  يف  عام؟أكيد  مائة  عىل  املمتّد  إرثو 
عىل  يجبدلك  حّد  ما  وكّل  أنّك  من  بالّرغم 
سنّك  وراء  تتخبّى  الّسابق  النّظام  إرث 

وتقول أنا ما حرضتش عىل هذا الكّل!
خّلينا من هذا زادة،الّزعيم بورْقيبة )إيّل 
املجلس(،  يف  قّدامك  تصويرتو  حاّطة  إنت 
اإلقامة  يف  عيل  بن  حّطو  إيّل  هو  مش 

الجربيّة لني توىّف؟
عليه،  تحكي  إيّل  الحداثي  وهاملرشوع 
املساواة  الحديث عىل  تصيبو"البّحة"وقت 
إجابة  وأقىص  والّرجال  النّساء  بني 
الّشعب  مع  حوار  نعملو  قّدمتها:يلزم 
مثال  معنتها  ونستفتيوه!  رأيو  ونشوفو 
نّجمو  الحكم،  نهار  تشّد  سيادتك  لوكان 
حقوق  عىل  النّاس  تستفتي  أنّك  نتوّقعو 
والتّعبري  التّنظيم  حريّة  كيف  أخرى 
غالط،  أنا  سامحني  ال،ال  واإلعالم؟ 
جملة  كان  خرب  يف  يوليوا  باش  هذوكم 

ونظام  الّدستور  كيف  ،كيفهم  وتفصيال 
الحكم واإلنتخابات إلخ،بما أنّهم الكّل من 
تستعرفش  ما  سيادتك  إيّل  الثّورة  نتائج 
إيّل خالّتك تّوة رئيسة حزب... بيها،الثّورة 

اليشء إيّل كان من رابع املستحيالت يصري 
حزب  وتحّل  ثورة  حصلتش  ما  لوكان 

التجمع بحكم قضائي...
أنا ما نيش من النّاس إيّل يكّذبوا نتائج 
مانيش  أهميّتها،لكنّي  وينفيو  اآلراء  سرب 
إيّل عندهم إستعداد باش ناخذ  النّاس  من 
باش  تتعمل  عادة  الكبرية)إيّل  العناوين 
ثبّتت شويّة يف  للقّراء(وكيف   appât تكون 
األكرب  الحزب  أّن  التّفاصيل،لقيت  بعض 
من  املتمّلحني  هو"حزب  تونس  يف  تّوة 
الّطرح"يعني أكرب نسبة للنّاس إيّل ما عىل 
وباألحزاب،والقّلة  باإلنتخابات  بالهاش 

مقّسمني  يصّوتو  باش  مستعّدين  إيّل 
ونسبة  والنّهضة  الحّر  الّدستوري  بني 
عىل  مختلفني  أخرين  لناس  قليلة 
هالُقطبني القديمني الجديدين، قطبني ما 
من  بالّرغم  بعضهم  عىل  يارس  يختلفوش 
ليربالينّي  ُمحافظني،الّزوز  املظاهر:الّزوز 
حّل  حتّى  عندهم  ما  إقتصاديّا،الّزوز 
يمّروا  جسور  بيناتهم  والّزوز  للمديونيّة 
بال  لألخرى  جهة  من  إطاراتهم  عليها 
عام  أمني  آخر  هي  تعبرية  وآخر  مشكل 

للتجّمع مستشار حايل لرئيس النّهضة...
إيّل  اإلّخر،النّاس  وعىل  ماألّخر  يعني 
أنّها  أساس  عىل  النّهضة  مع  مشات 
يف  يشوفوا  هانهم  والفساد  التجّمع  ضّد 
بحذا  املراتب  أعىل  يف  سابقا  "أعداءهم" 
بالقايدة  "منبهرة"  إيّل  والنّاس  زعيمهم، 
متاعها  الّطرح  يف  يشوفوا  عبري،هانهم 
عيشة  أّما  اإلخوان"  "ضّد  يتعّداش  ما  إيّل 
بالدهم  ومستقبل  وحقوقهم  النّاس 
وين  نرجعو  واضح:  فالجواب  وأوالدهم 
فّمو  يحّل  وإيّل  والنّبوت  الّسكوت  كنّا: 
ويتجّرأ يقول ال.. الجواب زادة جاهز: صيد 
البالد ويحّركوا  العكر ومتآمر عىل  املاء  يف 

فيه جهات أجنبيّة!
وهالجري  هالتّسطيح  النّهاية،  ويف 
باش النّاس تشّد الصّف يا مع هذا يا مع 
منها  أخرى  حاجات  من  جاي  كّلو  اآلخر 
والنّاخبني  النّاخبات  من  كبري  عدد  أنو 
ماهو  هذا  النّقدي...لكن  للفكر  فاقدين 
والثّقافة...آه  باملدرسة  عالقة  عندو 
سامحوني، املدرسة عّدها باش تويّل مجّرد

GarDerie ومكان حفظ وصبّان والثّقافة 

هي التّفرهيد حسب التّعريف امُلحنّي.
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عبير موسي: تصويرة بورْقيبة ما تواتيكش...

إعداد : بّية المالحة

خزعبالت سياسية تونسية

األسبوع السياسي بالتونسي
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االنتخابات األمريكية :

ويف النهاية سينترص مرشح الدولة العميقة...
رغم خضرمته ومواقفه الغريبة والمفاجئة بل والصادمة أحيانا وبهلوانياته في التعامل مع مختلف القضايا ال يُستبعد فوز ترامب 
بوالية ثانية. انطباع يقودنا اليه سؤال عن سّر التزام الرؤساء األمريكيين المتعاقبين بمواقف سواء في السياسة الداخلية أو 
الخارجية رغم مظاهر تغيير ثبت دائما أنها لم تكن سوى ماكياج لتمرير مشاريع وخطط تغّير لونها وحافظت على جوهرها. ذلك أن 
المتتبع لسياسات كل  رؤساء أمريكا يقف في النهاية أمام السؤال التالي : اذا كانت الديمقراطية تعني حكم الشعب فهل أن من 
يحكم الواليات المتحدة فعال هو الشعب أم ما يسمى بالدولة العميقة؟ ومن المفارقات اللعبة السياسية بأمريكا تخضع دائما 
لزواج ولو باالكراه بين أي رئيس قادم للبيت االبيض وقوى وول ستريت والمجمع الصناعي العسكري وتلعب فيه الديمقراطية 

دور الكومبارس لتشكل بذلك ستارا يخفي المتحكمين الفعليين في سياسة البالد داخليا وخارجيا.

هل   : أهّم  آخر  سؤال  السؤال  مبعث 
يسمح النموذج الرأسمايل الذي يقود املجتمع 
بوجود  أي  الشعب  بحكم  فعال  األمريكي 
ديمقراطية فعلية أم أن األمر ال يعدو أن يكون 
سوى تسخري صوت الشعب يف لعبة ظاهرها 
حكم  رساديب  وباطنها  سيادته  عن  التعبري 
أقلية تحكم بفضل نفوذها االقتصادي واملايل 
واالعالمي والتكنولوجي واألمني قبضتها عىل 
كل دواليب الدولة وتخطط لتوجهاتها داخليا 

وخارجيا؟
املضاربني  شيخ  به  أقّر  الجواب 
»أزمة  كتابه  يف  سورس  جورج  الرأسماليني 
الرأسمالية  »إن  قائال  العاملية«  الرأسمالية 
مختلفة  مبادئ  يتّبعان  والديمقراطية 
املبدأين  هذين  أهداف  ان  تماما…  ومتنافرة 
مختلفة… فالغاية يف الرأسمالية هي الثروة… 
السلطة  هي  فالغاية  الديمقراطية  يف  أما 
املبدأين  هذه  معايري  أن  كما  السياسية... 
هو  املال  يُعترب  الرأسمالية  ففي   : مختلفة 
وحدة القياس أما يف الديمقراطية فهو صوت 
املصالح  تعترب  الرأسمالية  ويف  املواطن… 

الشخصية الخاصة هي األهّم. أما يف الديمقراطية فال 
يشء يعلو عىل املصلحة العامة… ويف الواليات املتحدة 
يتمثل التوتّر بني الرأسمالية والديمقراطية يف الصاع 
األزيل بني شارع وول سرتيت وشارع الشعب العام«. 
كان  الذي   William greider الصحفي  أما 
لسنوات أحد أعضاء ادارة تحرير صحيفة »واشنطن 
النظام  مؤسسات  بخفايا  بإملامه  واملعروف  بوست« 
الرأسمايل ببالده فيقول يف كتابه »من سيُبلغ الناس؟« 
الديمقراطية  »أن    ?Who Will tell the people

مما  بكثري  أكثر  عميقة  مشاكل  من  تعاني  األمريكية 
يوّد معظم الناس االعرتاف به… وخلف الوجه الزائف 
االنتخابات  الحمالت  إفراغ  تم  لالطمئنان  يدعو  الذي 
من  النفس  لضبط  الجوهرية  واملعاني  االعتيادية 
القرشة  أو  االطار  خلف  يقبع  وما  مضامينها… 
والفضائل  املدنية  للقيم  منظم  تحطيم  هو  الرسمية 
التي نسّميها ديمقراطية… ويف أعىل مستويات الحكم 
الكثرة لصالح  أيدى  القرار من  اتخاذ  ُسحبت سلطة 
بمقاليد  تُمسك  باملائة  إن طبقة نسبتها واحد  القلة.. 
السياسيني  وتسويق  واإلعالم  األموال  عىل  السيطرة 
والترشيعات… ومن خالل السيطرة عىل هذه العنارص 
املتحدة  الواليات  عىل  الطبقة  هذه  تسيطر  الثالثة 
االمريكية وعىل العالم«. أمام هذه الحقائق من املرجح 
خصوصا  ترامب  انتخاب  العميقة  الدولة  تعيد  أن 
الصهيوني  للوبي  قدمها  التي  الخدمات  كل  بعد 
الدولة  عاصمة  بالقدس  )االعرتاف  البالد  يف  النافذ 

السورية  الجوالن  مرتفعات  ضم  تزكية   - اليهودية 
من  مزيد  وضم  الدولتني  حل  اسقاط  عىل  املوافقة   -
مستوطنات  وبناء  الرسائيل  الفلسطينية  األرايض 
جديدة - صفقة القرن - الدفع نحو التطبيع - التنكر 
للوبيْي  بالنسبة  أما  ايران…(.  مع  النووي  لالتفاق 
ترامب  يتوان  فلم  العسكري  الصناعي  واملجمع  املال 
عن إرضائهما عرب اعالن حرب اقتصادية شعواء عىل 
الصني واملوافقة عىل زيادة ميزانية البنتاغون لحماية 
ال  رأيناه  بل  العالم،  بقاع  مختلف  يف  بالده  مصالح 
يرتدد عن سلك سياسة االبتزاز ليس مع دول الخليج 
الثرية فحسب وإنما حتى مع حلفائه االوروبيني عرب 
لهم  توفرها  التي  الحماية   مقابل  بالدفع  املطالبة 
املظلة النووية االمريكية اىل جانب ارغامهم عىل ابرام 

الصفقات مع رشكات بالده لصنع االسلحة.
 ربما يتساءل البعض كيف وصل ترامب املعروف 
بأنه أحد اساطني املضاربة يف العقارات والذي أفلس 
أكثر من مرة ولم يدفع خالل العرش سنوات االخرية 
اىل  دوالرا،   750 سوى  لبالده  رئيسا  يصبح  ان  قبل 
وهو  البرشية  تاريخ  يف  دولة  أقوى  رئاسة  سدة 
النرجسية  يعاني من  بأنه  النفس  الذي صنفه علماء 
البيت االبيض بخطر عىل  ووصفه بعض معاونيه يف 

األمن القومي االمريكي والسلم العاملية. 
الجواب ان املشكلة ليست يف ترامب وال يف العديد 
حمالتهم  خالل  ورفعوا  سبقوه  الذين  الرؤساء  من 
االنتخابية وعودا بّراقة ثبت زيفها بعد اعتالئهم دفة 

الرئاسة وانما يف النظام الذي أفرزهم جميعا. 

جامعة  من  كويغل  كارول  الربوفيسور  يقول 
اللذين  االمريكيني  الحزبني  برامج  ان  تاون  جورج 
برنامج  جوهرها  يف  البالد  يف  السلطة  عىل  يتداوالن 
تأتي  التي  االدارات  وان  العريضة  خطوطه  يف  واحد 
تمتعها  مع  املخططات  تلك  لتنفيذ  تجيء  للسلطة، 
بحرية تكتيكية محدودة وأن هذه االدارات تتحمل كل 
»أوساخ« تلك الربامج باعتبار املرشفني عليها مسؤولني 
عنها وذلك بمنأى عن أصحاب النظام الحقيقيني الذي 

فّضلوا تلك الربامج ملصالحهم الخاصة.
كالم  عىل  علق  الطلبة  أحد  أن  والطريف 
من  املهم  ليس  أنه  يعني  »هذا   : قائال  الربوفيسور 

تنتخب يف االنتخابات الرئاسية!«. 
وهذا يعني أن جوهر السياسة االمريكية برتامب 
منافس  ان  والدليل  تكتيكيا…  إال  يتغرّي  لن  بغريه  أم 
املعروف  أوباما  للرئيس  نائبا  بايدن كان  ترامب جو 
عنه أنه لم يكن يطيق رئيس وزراء ارسائيل نتنياهو 
لكنه مع ذلك منح الدولة العربية أكرب مساعدات مالية 
وعسكرية يف تاريخ أمريكا. ولذلك يقول الربوفيسور 
وتذهب  بالرؤساء  تأتي  العميقة  الدولة  "إن  كويغل 

بهم وتعلق بهم أوساخ برامجها".
لقد تعرض ترامب اىل انتقادات الذعة اثر اعالنه 
 2016 انتخابات  ربح  لكنه  العوملة  عىل  الحرب 
الثالثاء  اليوم  انتخابات  لكسب  وافرة  وحظوظه 
تفكريه  يف  محّق  الرجل  أن  مهاجموه  اكتشف  بعدما 
»أمريكا  شعار  تكريس  أجل  من  يعمل  حقيقة  وأنه 
أوال«. وقد جاء تراجع مهاجميه بعدما ثبت أن هدف 

قّص  هو  العوملة  محاربة  من  الرجل 
بات  الذي  الصيني  االقتصاد  أجنحة 
أمريكا  هيمنة  خطري  بشكل  يهّدد  نمّوه 
العوملة  أن  ذلك  العالم.  عىل  االقتصادية 
االموال  اىل هجرة رؤوس  النهاية  أدت يف 
العاملة  اليد  حيث  الصني  اىل  االمريكية 
بما مكن  »الرحيمة«  والقوانني  الرخيصة 
االقتصاد الصيني من تحقيق قفزة هائلة 
أزعجت يف النهاية أرباب املال واالقتصاد 
اعالن  جاء  وقد  أمريكا…  يف  والصناعة 
عن  الربيطانية  »الغارديان«  صحيفة 
امللياردير  الكازينوهات  ملك  تخصيص 
أديلسون  شيلدون  االمريكي  اليهودي 
)87 عاما( 250 مليون دوالر النفاقها يف 
االنتخابات  حملة  من  االخري  ساعة  الربع 
أكرب  ملنحه  ترامب  حملة  عىل  الرئاسية 
حظوظ الفوز كمؤرش اضايف عىل سلطان 
يّصح  ترامب  جعل  بما  العميقة  الدولة 
بأنه سيعلن عن فوزه قبل صدور النتائج 

النهائية لالنتخابات.
الحرب  نهاية  منذ  التاريخ  يثبت   
خضعوا  أمريكا  رؤساء  كل  أن  الثانية  العاملية 
سرتيت  وول  أرباب  تحالف  وسياسات  ملخططات 
واملجمع الصناعي - العسكري وانه لذلك كانت لكل 
بفيتنام  مرورا  سوريا  اىل  كوريا  من  حربه  رئيس 

وافغانستان والعراق وليبيا.
الرعب  »توازن  بـ  يسمى  ما  ظل  ويف  اليوم 
النووي« تحّولت الحروب أساسا اىل حروب اقتصادية 
حربا  ترامب  اعلن  وقد  ممكنة.  فيها  االسلحة  كل 
محاولة  يف  رشسة  واقتصادية  وتكنولوجية  اعالمية 
الصيني« واسرتجاع استثمارات  »التنني  لكرس عظام 
الرشكات االمريكية التي هاجرت اىل الصني وتسببت 

يف تراجع االقتصاد االمريكي. 
بها  وعد  التي  االجراءات  عن  النظر  بقطع  هذا 
ترامب الشعب االمريكي خالل حملته الرئاسية االوىل 
فيها وهي وعود موجهة  للميّض  اطالقها  اعاد  والتي 
وشملت  الشعب  من  والضعيفة  املتوسطة  للرشائح 
ترامب  تفاخر  ان  والتعليم.  والنقل  الصحة  قطاعات 
بمواالة ارسائيل لجلب اصوات املسيحيني واالنجيليني 
لم يأت من فراغ، فالرجل يدرك أنه يف طريق مفتوح 
العادة انتخابه وغري ذلك ويف كل االحوال وسواء فاز 
ترامب أم بايدن فإن الرابح الحقيقي لن يكون سوى 
بحقيقة  وحدهم  اربابها  يمسك  التي  العميقة  الدولة 
التعهدات التي قطعها لهم املتنافسان ومدى التزامهما 

الفعل بتجسيدها. فلننتظر ونرى.
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أكبر مخزون ذهب
في العالم

كشفت  الروسية   polyus PJSC رشكة 
الذهب يف  أكرب مخزون من  تملك  باتت  أنها 
 sukhoi lorG العالم بعد التأكد من أن منجم
غري املستغل بسيبرييا »ينام« عىل أكب حقل 

للذهب يف العالم.
الرشكة أوضحت أنه تم اكتشاف الذهب 
منذ شهر ماي املايض وأن تقديرات خربائها 
طن   1900 عىل  يحتوي  املنجم  ان  اىل  تشري 
تقدر  املالية  قيمتها  إن  قالت  الذهب  من 
127 مليار  حسب أسعار الذهب الحالية بـ 

دوالر.
الذهب  كميات  فإن  الخرباء  وحسب 
التي  الكميات  أكثر من ربع  املكتشفة تمثل 
تملكها روسيا وأن املنجم أهم من مرشوعي 
 رشكة KSM SeaBriDGe GolD INC الكندية 

وDonlin GolD بأالسكا.

…تحت األرض
عىل ذمة رافائيل غرويس رئيس الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، رشعت ايران يف بناء 
مصنع بباطن األرض ملولدات الطرد املركزي 

الرضورية لتخصيب اليورانيوم.
عن  نقلت  براس  اسوشيايتد  وكالة 

ايضا  »تواصل  طهران  ان  تأكيده  غرويس 

تخزين مزيدا من اليورانيوم قليل التخصيب« 
منه  الكافية  الكميات  حاليا  تملك  »ال  وأنها 

لصنع سالح نووي«.

وكانت ايران قد اكدت اثر االنفجار الذي 

املايض  نطنز يف شهر جويلية  بموقع  حدث 
أحد  تحت  امانا  اكثر  موقعا  ستبني  انها 

جبال البالد.

مشروع إماراتي-اسرائيلي 
لتطوير ميناء حيفا

أن   أكدت  العربية  »غلوبس«  صحيفة 
احواض  ورشكة  العاملية  دبي  موانئ  رشكة 
عرضا  قدمتا  االرسائيلية  السفن  بناء 

مشرتكا لخوصصة ميناء حيفا.

وقالت رشكة أحواض السفن اإلرسائيلية 
القدرة  تعزيز  يف  "يساعد  التعاون  هذا  إن 
النفقات  وخفض  للموانئ  التنافسية 

للتجارة  متطورة  تحتية  بنية  وتأسيس 

ذلك  أن  إىل  مشرية  واللوجستيات"  الدولية 
»سيجعل من ميناء حيفا مركزاً محورياً يف 

الرشق األوسط«.

دبي  موانئ  اعلنت  املايض،  والشهر 

اململوكة لحكومة اإلمارات، والتي تشغل عدة 
موانئ يف أنحاء العالم: أنها وقعت مجموعة 
من االتفاقات مع "دوفر تاور" اإلرسائيلية 

ميناء  لخوصصة  مشرتكاً  عرضاً  تتضمن 

حيفا.
رجل  تاور"  "دوفر  مالكي  بني  ومن 
األعمال اإلرسائييل شلومي فوجيل، وهو أحد 

املساهمني يف رشكة أحواض السفن.

حسب ما تداولت وكاالت األنباء :
آلفان وسبعمائة وخمسون طنا من مادة نيرتات االمونيوم كانت مخزنة يف ميناء 

بريوت.
هذه املادة شائعة االستعمال يف االسمدة الكيميائية ويمكن ان تكون مدمرة يف 

ظروف معينة.
مقياس  عىل  درجات   4,5 تعادل  االردني  الزالزل  مرصد  حسب  االنفجار  قوة 

ريشرت.
تسبب االنفجار يف مقتل اكثر من 200 شخص وآالف الجرحى.

اقدم شوارع بريوت كشارع الجميزة أو شارع ميخائيل والتي توجد بها بنايات 
املطاعم اصبحت حطاما  أشهر  العثماني واململوكي وتحتوي عىل  العهد  اىل  ترجع 

واطالال.
اردت ان اعطي كلمة حرة لصديقي اللبناني الدكتور اسامة ابي غانم االختصايص 

يف امراض الكىل بمستشفى املرشق ببريوت لريوي لنا هذه الواقعة االليمة. 
ولك الكلمة دكتور اسامة إبي غانم :

سنوات  منذ  اعرفه  الذي  جميع  بن  جمال  صديقي  اىل  تحياتي  أوجه  ان  "اود 
يف  دراستنا  اثناء  اللبنانيون  ونحن  الصدوق.  الصديق  انه  مجاملة  غري  من  واقول 
رباط  جانب  اىل  الرؤى  لتقارب  التونسيني  بزمالئنا  صداقة  عالقة  عىل  كنا  فرنسا 

األخوة بني الشعبني التونيس واللبناني.
قبل هذه الواقعة االليمة يجب التذكري بما سبقها سنة 2019 من مظاهرات آلن 

الحكومة زادت يف رضيبة استعمال الواتساب بـ 6 دوالرات شهريا.
نخرها  دولة  من  تبقى  بما  لالطاحة  مربمجة  بل  بريئة  الثورة  هذه  تكن  ولم 

الفساد.
وعن انفجار مرفأ بريوت؟

حدث دوي قبل االنفجار يشبه رجة ارضية والتفتنا اىل منطقة املرفأ فرأينا غيمة 
برتقالية اللون وتاكدنا انه انفجار.

الخرب الزائف االول الذي تناولته وسائل االنباء:
أحد العمال كان بصدد لحم باب مستودع وكانت هناك مفرقعات اعياد فاشتعلت 

وبعدها فهمنا ان هناك نيرتات أمونيوم.
لحظات قبل االنفجار ُسمع دوي محركات طائرات حربية.

فئة يف لبنان تعتقد ان ارسائيل اغارت عىل هذه املنطقة وارادت ان تلقن لبنان 
درسا وأنه عندما حدث هذا االنفجار بذلك العنف والحجم لم يّصح االرسائيليون 

بانهم هم الذين قصفوا.
فئة اخرى تعتقد ان االنفجار كان غري مقصود وأنه نتيجة الالمباالة واالنفالت 

االمني املزمن .
ابنة زميل يل يف مستشفى املرشق توفيت يف حي الجميزة متاثرة بجراحها رغم 

اسعافها.
التي هرعت  والشقيقة  الصديقة  الدول  الخريية ولكل  للجمعيات  شكرا جزيال 

لنجدة الشعب اللبناني.
رسالتي للشباب اللبناني ولشباب العالم:

الخبز واملال ال يأتيان اال بالعمل فالسماء ال تمطر دوالرات.
الحل يف جيل جديد يكون قائده سياسيا مخرضما ذا كفاءة ومقتنعا باالصالح.

لبنان  يسرتجع  حتى  الغري  شؤون  يف  تتدخل  ال  وطنية  احزاب  تكوين  يجب 
مكانته كسويرسا الرشق.

يجب القطع مع السياسيني الذين نهبوا مال الشعب ويضحكون عليه  من خالل 
توظيف الدين يف السياسة.

علوية القانون والشفافية هما املفتاح لدولة تقطع مع الرشوة وتضارب املصالح.
ويف االخري تحياتي للشعب التونيس يف نضاله من اجل الحرية والديمقراطية. 

واجبنا ان ننجح يف معركتنا االقتصادية.

الدكتور أسامة أيب غانم يروي حادثة انفجار
مرفأ بريوت وتداعياته

مبعوثنا جمال بن جميع )على اليمين ( مع د. أسامة أبي غانم
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الشارع الثقافيالشارع الثقافي
وقفة

النّبوّي  باملولد  التّونيّس  الّشعب  احتفال  يوم  شهد 
الرّشيف، الخميس 29 أكتوبر 2020، عمليّة ذبح وقتل 
ِقبل  من  مسيحيّة  كنيسة  يف  متعبّدين  لثالثة  بالسّكني 
كيف  هنا:  والّسؤال  أكرب"،  "الله  صارًخا  تونيّس  شاّب 
"ملبدوزا"  من  القادم  الرّشعي  غري  املهاجر  هذا  اِنْتهى 
من  والبالغ  األسبوعنْي،  عن  يزيد  ما  منذ  فرنسا  إىل 
العمر 21 ربيًعا، إىل قتل أبرياء متعبّدين يف دار من ديار 
بالّصليب  املستجري  هذا  ذهن  يف  بٌثّت  سموم  أّي  الله؟ 
بشهادة  املتمتّع  وإيوائه،  ومداواته  إلطعامه  األحمر 
رسميّة مثِبتة لتعّهد هذه املؤّسسة الخرييّة ذات الّروافد 
االقتضاء  عند  بها  لاِلستظهار  له  )ُسلِّمت  املسيحيّة 
ومّكنته من التّنّقل إىل فرنسا(، حتّى يُْقبل عىل مثل هذا 

الفعل الّشنيع؟
تحّرك قضاؤنا وفتح بحثًا تحقيقيًّا يف الغرض، ولكّن 
يتجاوزها،  أن  له  يمكن  ال  التي  اِختصاصاته  للقضاء 
والتّثقيفّي  التوعوّي  بدورهم  يقوموا  أن  املثّقفني  وعىل 
الفعل  هذا  وراء  الكامنة  األوىل  األسباب  عىل  للوقوف 

الّشنيع. 
الجهات  تحديد  إىل  أفضت  التّحقيقات  أّن  فهب 
يتجاوز  لم  الذي  الشاّب  هذا  "دمغجة"  عن  املسؤولة 
عمره العرش سنني يوم اندالع ثورتنا "امليمونة"، فهالّ 
النّبّي محّمد عن تشغيل إسطوانة  استحى "منارصو" 
واستهداف  القمع  "لسياسة  املرشوخة  املتأسلمني 
اإلسالمينّي من قبَل "املخلوع" زمن حكمه االستبدادّي"؟
وهْب أّن بعض الجمعيّات اإلسالميّة هي التي تقف 
فْعال وقوالً وراء انحراف هذا الّشاّب يف اتّجاه الهْلَوَسة 
تشّكلها  حيثيّات  عىل  الوقوف  مجّرد  أّن  فهل  الّدينيّة، 
أم  املأساة،  لهذه  الحاسم  الحّل  هو  املاليّة  ومصادرها 
األيديولوجيّات  هذه  أدغال  يف  الحفر  علينا  يتعنّي  أنّه 

الالّإنسانيّة؟
والفاجعة الحقيقيّة: أّن لهذا الفعل الّشنيع ما يربّره، 
الّدينيّة،  الواجبات  ضمن  ويصنّفه  عليه  يحّث  ما  بل 
كتب  أّن  الكربى:  فالّطاّمة  الّدينيّة.  اآلثار  إىل  اِستناًدا 
األحاديث املنسوبة لرسول الّرحمة قد رّشعت ملثل هذه 

الجرائم املقرتَفة ضّد اإلنسانيّة دون قيْد وال رْشط.
إّن إصالح الفكر الّديني يجعل املسلمني يف مأمن من 
املنتسبني  ِقبَل  اإلجراميّة من  األعمال  اِقرتاف مثل هذه 

لإلسالم، وهو براٌء من جرائمهم النّْكراء. 
ولكن قبْل االِنتهاء إىل الحلول املْرُجوَّة، فْلنُذَّكر بالّرواد 

النقليّة لهذه الّشناعة.
قواًل  األْكرم  النّبّي  عن  رواية  الحديث  كتب  تناقلت 
للنّصارى  توّجه  األْكرم  رسولنا  أّن  مفاده  له،  منسوبًا 
مزيد  يستدعي  ال  واألمر  بالّذبح"،  "جئتكم  بعبارة: 
امُلراد  التّبيني والتّدقيق حتّى يُنْتهى إىل املعنى الحقيقّي 
التّسامح  إسالم  مناِوؤوا  كان  مّلا  ولكن  القول.  بهذا 
ما  وعادة  العقدي،  االختالف  يف  النّاس  بحّق  والقبول 
قد  القول  "هذا  بقولهم:  القطعيّة  األدّلة  هذه  يرّدون 
الجملة  هذه  "أو  فهمه،  فأيُسء  سياقه،  من  أخِرج 

مجتَزأة من سياقها املعنوي، بحيث أّن هذا القول حقٌّ 
األلباني  قد ضّعفه  الحديث  أّن هذا  أو  باطل"،  به  أٌريد 
بنا  الوّهابيّة يف عرصنا(، فيحسن  الّسلفيّة  )وهو رمز 
أن نوثّق للحديث امُلشار إليه فال يترّسب له أّي شّك من 

كوك املعهودة. الشُّ
ولنئ كانت األسانيد واملتون التي أُخرج وفقها هذا 
أي  أوثقها،  بذكر  سنكتفي  فإنّنا  متعّددة،  الحديث 

التّدقيق  مع  املصّححة،  التّسعة  الكتب  يف  الواردة  تلك 
يف املسانيد وطريق تصحيحها. فنرتقي باستداللنا، ما 

استعطنا، إىل مصاف اليقني املوثَّق.
التّالية:  هي  الحديث  هذا  وفقها  أُخرج  صيغة  أّول 
إسحاق،  قال:  "قال  يعقوب،  حّدثنا  أبي،  عن  ابن 
وحّدثني   يحيى بن عروة بن الّزبري،  عن أبيه عروة، عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قلُت له: ما أكثر ما 
فيما كانت تظهر  الله  أصابت من رسول  قريًشا  رأيت 
من عداوته ؟ قال حرضتهم وقد اجتمع أرشافهم يوًما 
الله عليه وسّلم- الله -صىّل  الحجر، فذكروا رسول  يف 
الّرجل  هذا  من  عليه  صربنا  ما  مثل  رأينا  ما  فقالوا.    ،
وفرق  ديننا،  وعاب  آباءنا،  وشتم  أحالمنا،  ه   سفَّ قطّ ، 
جماعتنا، وسّب آلهتنا، لقد رصنا منه عىل أمر عظيم، 
عليهم  طلع  إذ  كذلك  هم  فبينما  قالوا.  قال:  كما  أو 
رسول الله -  صىّل الله عليه وسّلم-،  فأقبل يميش حتّى 
استلم الّركن، ثّم مّر بهم طائًفا  بالبيت.  فلّما أن مرَّ بهم، 
غَمزوه ببعض ما يقول، قال: فعرفت ذلك يف وجهه، ثّم 
مىض. فلّما مرَّ بهم الثّانية، غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك 
يف وجهه، ثّم مىض. ثّم مّر بهم الثالثة، فغمزوه بمثلها، 
فقال.تْسمعون يا معرش   قريش،  أَما والذي نفس   محّمد 
حتى  كلمته  القوم  فأخذت  بالّذبح؛  جئتكم     بيده ،  لقد 
إن  إال كأن عىل رأسه طائر واقع، حتّى  ما فيهم رجل 
أشدهم فيه وطأة قبل ذلك لريفؤه بأحسن ما يجد من 
القول؛ حتّى إنّه ليقول: انرصف يا أبا القاسم، فوالله ما 
كنت جهوالً. فانرصف -صىّل الله عليه وسّلم- ، حتّى إذا 
كان الغد اجتمعوا يف    الحجر   وأنا معهم، فقال بعضهم 
لبعض. ذكرتم ما بلغ منكم، وما بلغكم عنه، حتّى إذا 
بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم يف ذلك، إذ طلع 
وسّلم-،  فوثبوا  إليه  وثبة  عليه  الله  الله   -صىّل  رسول 
 رجل واحد، فأحاطوا به يقولون له. أنت الذي تقول كذا 
وكذا -ِلما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم–؟ 
قال: فيقول رسول الله   -صىّل الله عليه وسّلم-:  نعم، أنا 
الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجالً منهم أخذ بمجمع 
ردائه. قال. وقام   أبو بكر الصّديق  - ريض الله تعاىل عنه- 
أن يقول ربي   دونه يقول -وهو يبكي-:  أتقتلون رجالً 
الله؟! ثّم انرصفوا عنه، فإّن ذلك ألشّد ما رأيت  قريًشا 

بلغت منه قّط".
 )11/609(  " املسند   " يف  أحمد  رواه  الحديث  هذا 
الله  عبد  الّصحابي  رواية  من  الّرسالة  مؤّسسة  طبعة 

بن عمرو بن العاص -ريض الله عنهما.
تحقيق  يف  شاكر  أحمد  والّشيخ  املحّققون،  حّسنه 

الّزوائد"  "مجمع  يف  الهيثمي  وحّسنه  أيًضا،  املسند 
املوارد"  "صحيح  يف  األلباني  الشيخ  وكذا   ،)6/19(

.)1403(
أّن  القّصة  ألصل   )3678( البخاري  رواية  يف  وجاء 
بَْن  اللَِّه  َعبَْد  َسأَْلُت  َقاَل:  الله-  الّزبري -رحمه  بن  عروة 
ُكوَن ِبَرُسوِل اللَِّه -َصىلَّ  َعْمٍرو َعْن أََشدِّ َما َصنََع اْلُمرْشِ
اللَُّه َعَليِْه َوَسلََّم-.َقاَل: َرأَيُْت ُعْقبََة بَْن أَِبي ُمَعيٍْط َجاَء إىَِل 
، َفَوَضَع ِرَداَءُه  النَِّبيِّ -َصىلَّ اللَُّه َعَليِْه َوَسلََّم-، َوُهَو يَُصيلِّ
َحتَّى  بَْكٍر  أَبُو  َفَجاَء  َشِديًدا.  َخنًْقا  ِبِه  َفَخنََقُه  ُعنُِقِه،  يِف 
َدَفَعُه َعنُْه، َفَقاَل: أَتَْقتُلُوَن َرُجاًل أَْن يَُقوَل َربَِّي اللَُّه َوَقْد 

َجاَءُكْم ِباْلبَيِّنَاِت ِمْن َربُِّكْم؟!
قال  وسلم-  عليه  الله  -صىل  الرسول  أّن  وروي 
لهم:"أَما والله ال تنتهوا حتّى يحّل بكم عقابه عاجالً. 
وبعد ذلك قال ألصحابه -صىل الله عليه وسلم-: أبرشوا، 
فإّن الله –عّز وجّل- مظهر دينه، ومتّمم كلمته، ونارص 
بأيديكم  الله  يذْبَح  ن  ممَّ ترْون  الذين  هؤالء  إّن  نبيّه، 

عاجالً".
عزاه الحافظ ابن حجر يف "فتح الباري" )7/168( 
إىل  وأشار  "األفراد"  يف  والدارقطني  بكار،  بن  للزبري 

ضعف هذه الرواية.
عىل  للوقوف   )7/166-170( الباري"  "فتح  وانظر 

روايات الحديث.
صفوة القول إذًا أّن الّشك ال يرتقي إىل سند ومتن هذا 
الحديث وْفق املقاييس املضبوطة من أهل الحديث منذ 
املرتبطة  املقاييس،  هذه  إّن  تقديرنا  ويف  اإلسالم.  فْجر 
عفا  وقد  الّزمان،  ذلك  يف  التّاريخي  النّقد  بأدوات  أصال 
ابن خلدون  التّونيّس  العالّمة  الّزمن منذ أن وضع  عنها 
تُراجع  أن  وأْحرى  أْوىل  باب  فِمن  العرب،  كتاب  مقّدمة 
وْفق ما انتهى إليه اإلنسان يف بداية األلفيّة الثّالثة، وأن 
بن  أحمد  وضعه  الذي  البائس،  التّقليد  ذلك  مع  نقطع 
وتلميذه  تيميّة  بن  الّدين  تقّي  من  كّل  ورّسخه  حنبل 
ابن قيّم الجوزيّة وَشَهره محّمد بن عبد الوّهاب سالًحا 
لالحرتاب. أفيُْعقل أن يناقض حديٌث ٌمْحَكم التّنزيل، حيث 
ٌد إاِلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن  قال –عّز من قائل-: ﴿َوَما ُمَحمَّ
َقبِْلِه الرُُّسُل﴾)سورة آل عمران، اآلية 144(، حتّى يُنّظر 
رسولنا األكرم بذبح أنصار َمن سبقه من ُرُسل الله؟ أم 
أّن األْصَوب أن يُعاد النّظر يف هذه األحاديث املثرية أصالً 
إىل جدل الّراسخني يف العلم ومناقضة ألحاديث صحيحة 
أخرى غري متعارضة مع ِقيم اإلنسانيّة قاطبة، كقوله 
مكاِرم  م  ألتَمِّ بُِعثُْت  "إنّما  والّسالم-:  الّصالة  –عليه 

األْخالق".

دعوة للمثقفني إىل النظر
يف متون األحاديث النبوية

بقلم: د. أسعد جمعة 

تنويه : نظرا لوفرة المادة المرسلة إلينا من العديد من الكتاب والشعراء والقراء، فإننا نستسمح الجميع في شيء من التأخير في النشر مع الوعد 
بأن جميع المراسالت محفوظة وستنشر في اإلبّان.



وجود هذه الدولة املجرمة يف املنطقة".
التي  الجريمة  كذلك  ننىس  "ال  جويرو  وتابعت 
املصلني  ضد  املسيحي  األسرتايل  املتطّرف  اقرتفها 
الصني  تقرتفها  التي  الجرائم  وال  مسجدهم  يف 
إعالميا  مضخمة  كانت  وإن  اإليغور،  املسلمني  ضد 
ومستخدمة أمريكيا يف إطار الصاع مع الصني، فهذه 
أيضا  أصولية  املسيحية  أن  عىل  تدل  األمثلة 
رغم  األفراد  بعض  سلوك  توجه  مازالت 
كل ما عرفت املسيحية من نقد سعى به 
وإىل  عقلنتها  إىل  والفالسفة  املفكرون 
الذي يحيده عن  املوضع  الدين يف  وضع 

التدخل يف إدارة الشؤون الدنيوية".  
"بقيت  الرتجمة  مركز  مديرة  وختمت 
األصولية اإلسالمية وهي األعىل صوتا واألكثر 
جماعات  أنتجت  أصولية  هي  وظهورا،  حضورا 
متطرفة دموية عانى ويعاني منها املسلمون وبلدانهم 
هذا  ثمن  ندفع  من  نحن  آخر،  طرف  أي  من  أكثر 
ذات  الكراهية  هذه  ضحايا  أكثر  نحن   ، التعصب 
هذا  أن  ننىس  "ال  قائلة  بعمومها.  الدينية  املرجعية 
محلية  دول  وتدعيمه  صناعته  يف  تساهم  التطرف 
إدارة  ويف  ملصالحها  طبقا  لتستخدمه  وإقليمية 
رصاعاتها، مثلما تدعمه وتستخدمه قوى عاملية للغاية 
رسائل  بالدنا  يف  الناس  عموم  يقرأ  أن  يجب  نفسها، 
جماعات  تورط  مقدار  ليعرفوا  كلينتون  هيالري 
اإلسالم السيايس بشقيها املدعي االنتساب إىل الدين أو 
إىل الديمقراطية زورا وبهتانا، يف التنسيق والعمل مع 
أمريكا وحدها ، ناهيك عن تورطها مع بريطانيا ومع 
قوى االستعمار، علينا أن نعرف أن األصولية اإلسالمية 
السياسة  يف  الدين  استخدام  يف  االستمرار  عن  ناتجة 
ويف الصاعات عىل السلطة ويف إدارة الشأن العمومي 
من جهة وعن انعدام العمل النقدي الذي يجدد الوعي 
الديني  ويحدد املوقع والوظائف التي يجب أن تكون 
عىل  الصاعات  يف  يستخدم  أن  عن  يكف  للدين حتى 

السلطة وعىل املصالح." 

فشل في التعايش
الكاتب عّمار العربي يف بداية حديثه معنا  اختار 
ان يعنْون مداخلته  بـ" ال لالنجرار إىل مربع "رصاع 
البرشية  أحوج  "ما  قائال  الحضارات!"  و  األديان 
مثل  كارثة  مواجهة  يف  والتضامن  التحابب  إىل  اليوم 
األرواح  حاصدا  العالم  يجتاح  الذي  كورونا  وباء 
هذا  لكّن  حياتهم  أسلوب  تغيري  عىل  الجميع  ومجربا 
الخطر الداهم لم ينجح يف وضع حّد للتوترات الدولية 
ثالثة  نحر  آخرها  كان  التي  اإلرهابية  وللعمليات 
منتسب  قبل  من  الفرنسية  نيس  بكنيسة  مسيحيني 
للديانة االسالمية يف يوم االحتفال بمولد نبي اإلسالم!".

وتابع العربي "الدماء تراق يف كل مكان من العالم 
معلوف  أمني  تعبري  حد  قاتلة"عىل  هويات   " باسم 
مضيفا  االختالف"  وقبول  للتسامح  واضح  غياب  يف 
فإّن  جنسية  وال  له  دين  ال  االرهاب  إّن  قلنا  "مهما 
أغلب العمليات التي تحصل ينفذها إسالميون بدعوى 

الدفاع عن املقدسات اإلسالمية".
انه "كلما وقعت عملية تدينها  العربي اىل  وأشار 
عىل  أو  كثريون  لها  ويهّلل  اإلسالمية  البلدان  يف  أقلية 
وسياسيون  محامون  "عندنا  متابعا  يربرونها"  األقل 
لإلرهاب وحتى دول راعية يف حني أنه ال يجوز تربير 
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الشارع الثقافي

أصوليات وشعبويات جتتاح العالـم
مثقفون يتحدثون عن »زمن الكوابيس« :

عواطف البلدي
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هل هو عصر الكوابيس واالنهيارات الكبرى، عصر األزمات في صيغة الجمع:أزمات مالية واقتصادية وبيئية وأخالقية إيتيقية، تعيش خاللها اإليديولوجيات 
الكبرى احتضارها األخير؟ يوّصف الكثيرون الربع األّول من هذا القرن بأنّه مرحلة النصر األخير للشعبويات في العالم بأسره، وبتمّدد وانتشار خطير لألصوليات 
الدينية والعرقية واإلثنية... "الشارع المغاربي" توّجه إلى بعض عقول تونس والمغرب األقصى بالسؤال حول تداعيات ما يحصل اليوم في كّل مكان تقريبا 

من زالزل جغراسياسية وصعود مخيف للشعبويات والفاشيات يذّكر بمناخات سبقت اندالع آخر حرب كونية منذ 81 سنة.

تقريبا،  قرن  منذ  مآزق  كخطاب  الحداثة  تعيش 
والتحريرية(  التنويرية  وعودها  )رغم  أثمرت  أن  منذ 
وانتهى  والفاشيات.  واملجازر  واملحارق  االستعمار 
"خطاب التنوير" إىل غطاء تربيري للتدخل واالحتالل 
أفرادها،  كرامة  ودوس  الشعوب  ثروات  ونهب 
واألنوار".  والديمقراطية  الكونية  القيم  "نرش  بإسم 
العص  هذا  ويف  الباردة  الحرب  نهاية  وبعد  اليوم 

جديد  من  تتّصاعد  األمريكي  االمرباطوري 
وتنتعش  املتطّرفة  القومية  الحركات 

األصوليات بأنواعها وتنترش يف كّل 
كراهية  مشاعر  تقريبا  القارات 

اآلخر والتعّصب والتطّرف واالحتماء بالهويّات. اليوم 
مخيفا  صعودا  العجوز  القاّرة  ويف  أمريكا  يف  نشهد 
الصعود  هذا  ييرّس  عاما  مزاجا  ونرصد  للشعبويات 
ويصّفق له...إىل أين يسري العالم ؟ هل نحن مقدمون 
الحضارات؟.  بني  عنيف  وصدام  دينية  حروب  عىل 
أهم  من  بعض  إىل  املذكورين  بالسؤالني  توّجهنا 

املفكرين فكانت اإلجابات و"التداعيات الفكريّة". 

مرض وأصولية
ناشيد  املغربي سعيد  املفكر  قال  بداية حديثه  يف 
منذ  للديمقراطية  املالزم  املرض  هي  "الشعبوية 
قدر  من  الديمقراطية  تعاني  عندما  ال سيما  نشأتها، 
الديمقراطيات  ذلك طورت  الهشاشة، ألجل  من  كبري 
العريقة يف أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية قدرا من 
مخاطر  ضد  القانونية  والحصانة  املؤسساتية  املناعة 
يف  وباسمها  عليها  يتم  قد  الذي  الشعبوي  االنقالب 
هتلر   أن  ننىس  أن  يجب  ال   " مضيفا  الوقت"  نفس 
الخطر  وأن  ونزيهة،  حرة  انتخابات  اثر  صعد 
إن  املتطرف.  اليمني  خالل  من  جاثما  يزال  ال 
خطاب اإلسالم السيايس عندنا، والساسة الذين 
الوجه  لهو  السيايس،  اإلسالم  بورقة  يقامرون 
الشعبوي يف املجتمعات اإلسالمية التي ال تزال 

تبحث عن الطريق إىل الديمقراطية".   
أكثر  الشعوبية  ناشيد "لقد أصبح خطر  وتابع 
االجتماعي.  التواصل  منتديات  زمن  حدة ورشاسة يف 
.." قائال "قبل أزيد من عقد من الزمن كنت متفائال 
بعجلة  ستدفع  االجتماعي  التواصل  منتديات  بأن 
املمارسة الديمقراطية، وستنمي العقل التواصل بدل 
العقل األداتي، يبدو يل اليوم أن حماستي كانت زائدة 
عن الحد؛ ذلك أن منتديات التواصل االجتماعي شكلت 
املنبع  هي  والتي  القطيع،  غرائز  لنمو  فرصة  أيضا 

األسايس للفاشيات بكل ألوان طيفها.". 
فاشيات  صعود  خطر  فعال  "هناك  قوله  وختم 
جديدة عىل أكتاب كتائب التجييش اإللكرتوني، والتي 
يسهل توجيهها انفعاليا نحو أهداف قد تكون مدمرة  

لألوطان والعمران واإلنسان".
قالت  فقد  جويرو  زهية  واالكاديمية  الباحثة  أما 
"تنشأ من فرتة إىل أخرى وبفعل عوامل سياسية غالبا 
وثقافية أحيانا موجات من التعصب والكراهية ولكننا 

ومتواصلة"  عامة  مناخات  عن  الحديث  نستطيع  ال 
كل  يف  تكشف  تقع  أحداث  هناك  أن   " ان  مضيفة 
بعض  عقول  توجه  أصوليات  عن  واألديان  الثقافات 
الجماعات واألفراد  وتصفاتهم، وقد توجه يف حاالت 

محدودة سياسات دول ".
وتابعت "ال يجب أن ندع هذا الرتكيز اإلعالمي عىل 

يغطي  جرائمها  وعىل  اإلسالمية  األصولية 
توجهها  "يهودية"  أصولية  وجود  عن 

شعب  أرض  تحتل  "دولة"  سياسة 

وتقرتف ضده أبشع جرائم الحرب منذ أزيد من سبعني 
الالئكي،  املتمدن،  العالم  أنظار  تحت  ومازالت  سنة 
باألصولية  واملشنّع  لألصوليات  ظاهرا  الرافض 
اإلسالمية، تستخدم الدين وأساطريه يف تربير االستيالء 
تجد  ومازالت  فلسطني  أرض  عىل  باستمرار  املتمدد 
شعبها،  تجاه  جرائم  من  تقرتف  ملا  الدينية  املربرات 
يرتك  ال  املتمدن  الالئكي  العالم  "هذا  ان  اىل  مشرية 
وسيلة من وسائل الضغط عىل دول املنطقة، بما فيها 
تلك التي تعد ضحية هذا الكيان الغاصب لـ"تطبيع" 

زهية جويرو : 
»األصولية 

اإلسالمية هي األعلى 
صوتا واألكثر حضورا 

وظهورا، هي أصولية أنتجت 
جماعات متطرفة دموية عانى 

ويعاني منها المسلمون 
وبلدانهم أكثر من أي طرف آخر«

سعيد ناشيد :
»هناك فعال 
خطر صعود 

فاشيات جديدة 
على أكتاب كتائب التجييش 

اإللكتروني، التي يسهل 
توجيهها انفعاليا نحو أهداف 

قد تكون مدمرة  لألوطان 
والعمران واإلنسان«

السوفياتي برش فرنسيس  االتحاد  عندما سقط جدار برلني وانهار 
الواعد  الليربايل  الحلم  تحقق  وببداية  التاريخ  بنهاية  فوكوياما 

بتحقيق "السالم األبدي" مع االنتصار العاملي للرأسمالية، عىل 
حد تعبري كانط، ورد عليه سامويل هنتنغتون منذرا بانتقال 
العالم من الحرب الباردة بني النظم اإليديولوجية إىل "صدام 
من  األخرية  العرشية  منذ  التطورات  وجاءت  الحضارات". 
القرن العرشين لتكذب تفاؤل فوكوياما، ولكن هل يعني ذلك 

تحقق نبوة هانتنغتون املنذرة بصدام الحضارات ؟
يعترب هانتنغتون أن سبب الصدام بني الحضارات هو رفض 

النموذج  يف  تتجىل  مثلما  الغربية،  للحضارة  الليربالية  املقومات 
األمريكي، وعدم قبول الحضارات األخرى واالصطفاف وإقامة بدال من 

ذلك، أحالف ضدها. وانه ال سبيل لتجنب الصدام إال بانخراط كل الدول يف نظام 
عاملي يقوم عىل املقومات الليربالية للحضارة الغربية. ورد عليه – وعىل فوكوياما 
– بنيامني باربار بأن سبب الحروب بني الشعوب هي األزمات الناجمة عن هذه 
الثقافية  الخصوصيات   حساب  عىل  وفرضه  األمريكي  النموذج  لعوملة  النزعة 
ملختلف الشعوب، من جهة، ومن جهة أخرى،  ردود الفعل "القبلية" والطائفية 
معلوف  أمني  يسميه  ما  عىل  االنكماش  أساسها  املقاومة  من  أشكال  وبروز 
"الهويات القاتلة". ومن هنا، فإن ما نشهده اليوم من تنام للتعصب وللتباغض 
بني الشعوب وأتباع مختلف الديانات ولشتى أنواع الكراهية العنصية والجنسية، 

أو الجندرية، والعرقية والقبلية أو الجهوية، ال يدخل يف باب الصدام بني 
الحضارات أو الثقافات، مثلما حاول هنتنغتون اإليهام به، وإنما 
قال  مثلما  "التوحش"  من  وأنواع  "الجهاالت"  بني  صدام  هو 
إدوارد سعيد ردا عىل داعية صدام الحضارات. والسبب يف كل 
ذلك هو األزمات االقتصادية واالجتماعية والسياسية املرتبطة 
أدت  وما  السوق  قوانني  وبفرض  الجديدة  الليربالية  بعوملة 
إليه من مآس نتيجة تدمري املرافق االجتماعية وتراجع دور 
الدولة يف تأمني الحقوق والتضامنات التي من دونها يصبح 
اإلنسان ذئبا لإلنسان.  وال يساعد تنامي الكراهية بني الشعوب 
املآيس  من  ذاك  أو  الشعب  هذا  حماية  عىل  واألديان،  والثقافات 
التي يعاني منها ضحايا  الليربالية الجديدة يف كل البلدان، بل إن أول 
الكراهية  العوملة وخدمهم من دعاة   املستفيدين منه هم املتحكمون يف رشايني 
وصدام الحضارات. فالكراهية مثلما يقول فتحي املسكيني "ثقب أسود يمتص 
كل ما هو إيجابي يف أي كائن ويلفظه يف شكل فراغ أخالقي مرعب"، وال خالص 
من املآيس املرتتبة عن عوملة الليربالية الجديدة إال بالتضامن عىل أساس اإليمان 
بكونية اإلنسان وكونية حقوقه، وبالعمل عىل تطوير هذه الحقوق حتى تصبح 
فعال كونية، أي يف متناول الجميع بغض النظر عن االنتماءات الثقافية والجنسية 

واالجتماعية والثقافية والحضارية والدينية وغريها.

محمد الشريف فرجاني
أزمات العولمة الليبرالية واالنكماش على »الهويات القاتلة«
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نائلة الشقراوي )ناقدة(

قرأت 
لكم

صدر يف األسابيع القليلة املاضية عن دار عليسة للنرش والتوزيع 
ديوان الشاعرة بسمة مرواني "إشارات أرتميس". هذه املجموعة 
الشعرية هي الثانية للشاعرة بعد ديوانها  "نرباس الغيم" ويبدو 
معريف  بحث  رحلة  بعد  كتبتها  الجديد  الديوان  نصوص  ان  جليا 
وتمرسا  الرؤى  يف  وعمقا  نضجا    الشاعرة  منحت  روحية  وعزلة 
جعلها قادرة عىل خلق نص شعري حداثي  يواكب تطور قصيدة 

النثر وينوع من مواطن االستلهام املعتمدة .
عادة يعترب العنوان عتبة اساسية تؤطر للعمل 
أرتميس"  "إشارات  كان  وقد  جوهره  عىل  وتدل 
ومفاتيحه،  القصائد  هوية  يحدد  الذي  العنوان 
التعريف  املفاتيح ال بد من  وقبل ان نكشف تلك 
اإلغريقية  امليثولوجيا  حسب  وهي  بأرتميس 
القديمة، هي إلهة الصيد والربية، وإلهة اإلنجاب 
ومن اقوى وأهم اآللهة. أما اإلشارات فلغة تعني 
التعليمات أو ما يرسل من معلومات أو ما يشار 
املرواني  بسمة  ارادت  الذي  فما  املكان.  يف  إليه 
جدوى  وما  قصائدها  خالل  من  إياه  تبليغنا 
استعانتها بأبطال امليثولوجيا اإلغريقية وأقطاب 

الصوفية ؟
بمثابة  تقريبا  الديوان  نصوص  كل  تعترب 
القارئ  اىل  الشاعرة  ترسلها  التي  االشارات 
يدرك  اىل عقله ووعيه حتى تجعله  وبالتحديد 
الشاعرة  محاولة  عىل  شاهدا  يكون  أو  ذاته 
تجاربهم  تكون  شعراء  فهكذا  ذاتها  الدراك 
تحليل.   نقد  بحث  ومجال  لآلخرين  قياسا 

الشعراء  تجارب  كمثل  املرواني  بسمة  تجربة  ومثل 
عرب  دواخلهم  فيها  استنطقوا  عميقة  روحية  بتجارب  مروا  الذين 
األسئلة ومحاولة البحث عن اجوبة وقد ال تنتهي التجربة بأجوبة 
مقنعة توضع عىل منصة التجريب وانما تنتهي ربما كما عند بسمة 
املرواني بديوان شعري زاخر باإلرشاقات واإلشارات املعتمدة عىل 

الحدس والتي تختزل رحلتها الروحية واسبابها .
فهي تقول  يف نصها "إشارات أرتميس":

عىل ضفاف معبد مهرتئ كذب
مشيت ،رميت بقطوف الظل 
ويل يف الروح إشارة الحدس

لم أطلب من الله غري استطاعته 
بحثت يف شوهي عن ومضة للسفر

من  أسطورية  شخصيات  عىل  ديوانها  يف  الشاعرة  اعتمدت 
افروديت ،سيفنكس..  ارتميس،  اليونانية كهومريوس،  امليثولوجيا 
بهدف اغناء عنارص نصها الشعري بما يتواءم مع مقاصده فتويل 
اهتماما كبريا للغة وحقل الدالالت ليتآلف وينسجم املعنى واملبنى 

يف  املرواني  بسمة  ان  واألكيد  عنها.  يعرب  وما  تبليغه  تريد  ما  مع 
العاطفي  املنحى  الرومنسية ذات  القصيدة  بابتعادها عن  ديوانها 
الصيح  كان يهدف إىل الرتكيز عىل الفكرة وتقديم رؤيتها تجاه 
عىل  تنفتح  التي  النثر  قصيدة  وخاصة  الشعر  خالل  من  العالم 
األقايص و تطيع كاتبها و ترشع أمامه عوالم مختلفة يف االستلهام 
خاص  نوع  من  وعي  بحالة  مرتبطة  املعاني  لتكون  والتوظيف 
ومعجم  وحياتية  فكرية  تجارب  عدة  إىل  تستند 
يف  الشاعرة   تقول  ،حيث   ثري  لغوي 
تسقط  "اصابعي  مجموعتها  استهالل 
الورق  قارعة  عىل  عليها  مغشيا  الحروف 
قصيدة  يف  وتقول  املعنى"  فرص  لتكون 

"تجاعيد الغياب"
كان يل بريق الباطن اكتبه

عىل كل غفلة حرب 
يف  بحث  رحلة  الديوان  اعتبار  يمكن   
الذات، يف الروح، يف الوجود ويف عالقة الفرد 
ما  ترتاوح  نظر  بوجهة  السائدة  باملعتقدات 
بني الفلسفة يف بعض النصوص وبني الفكر 
تؤلف  واحيانا  اخرى،  نصوص  يف  الصويف 
الشاعرة بني كل تلك الرؤى إلثارة  تساؤالتها 
واحكامها  خاصة وان كل املباحث التي تريد 
سرب اغوارها ليست من املباحث التي يتطرق 
إليها العامة أو سائر الشعراء لذلك فالوصول 
اىل إجابة ستغلفه مشقة تشبه كثريا شقاء أهل 
العقول وقد تعجز الشاعرة رغم كل الجهد عن 
الوصول)وال احد يصل  لإلرتقاء الكامل للروح 
السامية أو يبوح برسه يف القاعدة الصوفية(  أو حتى يعرتف به  
لتظل  بتطلعاتها  يليق  الكون وتحديد مكان  أو تفسري ارسار هذا 
عىل حريتها وذهولها ،ذاك الذهول الذي ال يمنعها عن طرح اسئلة 
أخرى وال يقعدها عن السري يف رحلة بحث جديدة هدفها تفكيك 
الرموز التي  استوطنت عقلها لدرجة ان يصبح فيها السؤال هو 
املحرض األسايس عىل امليض قدما يف هذه الحياة    فهي تقول يف 

قصيدة" ليل الحياة قصري" )باحثة عن إبرة بوصلتي
 بني كومة صور اصابها البلل

تلمست بقايا الذكرى 
علها تبطن يل رسالة رثاء

أو تنهيدة تزيح التعب والعناء 
عقلها  ارتدى  لشاعرة  أرتميس"  "إشارات  هكذا هي نصوص 
جبة الحالج وغلف قلبها عمامة الرومي فاقرتبت من النور املقدس 

بروح نصها   بما يتماهى مع املطلق األبدي.

ديوان »إشارات أرمتيس« رحلة يف الرموز واإلشارات 

من »يكورن«
هذا الكون البرشي...؟

عبد هللا المتقي

" من هو كوفيد  19؟، ومن أين جاء؟، وإىل أين هو ذاهب؟".
الذي  الفريوس  هذا  استمرار  ظل  يف  ومرعبة،  قلقة  أسئلة 
أخبار  عىل  يعلو  يشء  وال  وميتاته،  غموضه  يف  وتمادي  تغول،  
املصابني واملوتى، التي رضبت األرقام القياسية، وتجاوزت املدى .
واملخارج،  املداخل  تشابكت  السوريايل،  الوباء  هذا  أمام 
 " روليت   " لعبة  اعتربه  من  هناك  والتعايشات،  والتقشريات  
تتحكم فيها العضالت  الدولية ، آخرون  اعتربوه عقابا وبالء من 
الله، وأن ابن سينا هو من اكتشف هذا الفريوس وسماه باملوت 
األسود، وفئة اعتربته فضيحة  لألنظمة الصحية، وبداية النهيار 
النظام العاملي الراهن، ونسفا ملفاهيم العوملة، وفئة تحدثت عن 
رواية العمى لجوزيه ساراماجو، وعن وباء غامض يصيب إحدى 
املدن، وعن اإلقبال الشديد عىل الرشيط  السينمائي " كونتيجن"، 
وكل ذلك بسبب أوجه التشابه بني سيناريو الفيلم املكتوب قبل 

سنوات واألحداث الحقيقية لتفيش كورونا حاليا .
استهالك  قبيل  من  وإرشادات،  نصائح  انتشار  إىل  اضافة 
الثوم، ويف املقابل نقرأ قصة املرأة التي اضطرت لتلقي العالج يف 
املستشفى بسبب تعرضها اللتهاب شديد يف حلقها بعد افراطها 

يف مضغ الثوم.
كما تباين  التعامل والتعايش، اإليطاليون بالغناء من نوافذهم، 
هذا  حولوا  تعايشت  وبلدان  الطبية،  للفرق  بالتصفيق  والهنود  
الواقع السوريايل بالسخرية، ألن هذا الظرف الكافكاوي، بحاجة 
مخرج، سوى  وال  السعادة،  هرمونات  إفراز  يزيد  ألنه  للضحك، 
كوفيد  هو  من    : القلق  سقف  من  تتدىل  املرعبة  األسئلة  نفس 
 " هذه  حكاية  وما  ذاهب؟  هو  أين  وإىل  جاء؟،  أين  ومن  19؟، 

الكورنة"و" الكوفدة " لهذا الكون البرشي ؟
فمن يكون   هذا الكوفيد ؟

واقعي  وواضح،  غامض  فريوس  هو  املثال،  سبيل  عىل 
وسوريايل، قريب وبعيد، كما يعني أن حياتك لم تعد  تخصك، 
وليست من شأنك، وال تعنيك، هذا أمر يخص من يقامرون بحقك  
إخراج  إعادة  املطاف،  نهاية  يف  ،وهو  وسلمك  وأمنك  الحياة   يف 
 ،1940 عام  هتلر  أقره  الذي  الرحيم"  املوت  "برنامج  للمسمى 

وبإخراج إشعاعي وبامتري رهيب . 
وإىل أين تميض بنا هذه الجائحة ؟

إىل تحويلنا مجرد  كائنات بكمامات كما اللصوص والخونة، 
الظهر،  وألم  والدوخة  والعرق  الحرارة  إىل   ، اليومي  التعقيم  إىل 
حاسة  فقدان  الكحة،  اإلسهال،  يف  وغزارة   الهضم  يف  اضطراب 
الكهوف  فضاءات  إىل  بعد   عن  يأخذنا  حواسنا،  وإلغاء  الشم، 

املسمى  الحجر الصحي ,
ألن  التجمعات،  وتشتيت   الراي،  يف  تمزقات  منه،  واألكثر 
والثقافة  املدني   واملجتمع  والتنقيب  التسييس  يحب  ال  كوفيد 
الشعرية   والقراءات  والسينما،  املرسح،  يحب  ال  االحتجاجية، 
والقصصية، كل يشء ذاهب به إىل البعد، التعليم عن بعد، الحب 
عن بعد، الجنس عن بعد، ومن ثم، تجريد اإلنسان من إنسانيته 

وتنصيله منها .
ومن أية ورشة جاء ليشغل الناس ويمأل الكون ؟

ويسقط  بالصدفة  يحدث  يشء  ال  أن   نتفق  دعونا  بداءة، 
من  يحدث  وما  ببعض،  عالقة  له  يشء  فكل   ، السماء  من  بغتة 
هناك  بأن  االقتناع  إىل  يدفع   ، األرض  هذه  فوق  وغموض  مآيس 
من  يتحكم يف خيوط هذه اللعبة بذكاء ماكر وسادي، ويضحك 
عىل الشعوب، وهو نفسه من أرضم النار، ويستفيد من وضعية 

االلتباس والرعب والال استقرار.
و..  أين عاملنا العربي من هذا؟

تكتفي  التاريخ،  خارج  العربي  عاملنا  معظم  وكأن  يبدو 
بعدد  بإخبارنا   ، تلك  أو  الدولة  هذه  يف  الرسمية،  التصيحات 
الحكومة  هذه  من  نسمع  ولم  اإلرشادات،  وتقديم  يوميا،  املوتى 
أو تلك، تبني مواقفها االستباقية، أو استعداداتها ملواجهة تبعات 
هذا الزلزال، وهذا يعني غياب التفاعل مع عالم ما بعد كورونا،  
ويعني أننا  سنظل كما نحن عىل هامش النظام العاملي الجديد، 
بال وزن وال قدرة عىل تحقيق مصالحنا الحقيقية، وتلك " أمتنا 

ضحكت من ...."

مكاشفات تقتص  أن  يجب  وال  مسّوغ  أّي  تحت  اإلرهاب 
أن  بل يجب  العمليات  منفذي  اإلدانة عىل 

التعصب  ينرشون  الذين  أيضا  تشمل 
إىل  حتما  يقودان  اللذين  والتطرف 

االرهاب" .
وجود  االنتباه  يلفت  "ما  وقال 
املتطرفون  وجد  التالية:  املفارقة 

مالذا  الغربية  البلدان  يف  املتأسلمون 
آمنا لم يجدوه يف بلدانهم األصلية وتمتعوا 

لم  لكنهم  منها  محرومني  كانوا  التي  بالحرية 
مع  يتعايشوا  أن  عليهم  كمواطنني  يتصفوا 
مواطني مجتمعات اللجوء وإنما سعوا إىل فرض 
قيمهم عليهم" مضيفا "لم تكن السلطة يف تلك 
تركتهم  .فقد  يحصل  كان  عما  بمنأى  البلدان 
يروجون  و  حرية  بكل  ينشطون  عقود  طيلة 
التسفري  شبكات  وينظمون  املتطرفة  أفكارهم 
إىل بؤر التوتر للتدرب عىل القتال واملشاركة فيه 
بتمويل من هيئات ودول معروفة مثل تركيا و 
يف  بتوظيفهم  قامت  ما  كثريا  .و  الخليج  بلدان 
و  سوريا  يف  الشأن  هو  مثلما  بالوكالة  حروب 

ليبيا عىل سبيل املثال".
الغربية يف جعل  الدول  تفلح  لم   " وأضاف 

أخرى  ثقافية/حضارية  فضاءات  من  الوافدين 
فظّل  لبلدانها  االجتماعي  النسيج  يف  يندمجون 
التي  للدول  والئهم  من  أكرب  ألصولهم  والؤهم 
أعطتهم جنسياتها ومنحتهم حق املواطنة فيها". 
يذكي  إرهابية  عمليات  من  يحصل  "ما  متابعا 
الشعوب  من  فئات  لدى  لألجانب  العداء  روح 
أقىص  جماعات  تأثري  تحت  واقعة  الغربية 
اليمني التي تحّمل بشعبويتها األجانب مسؤولية 
األزمات االقتصادية واالجتماعية وتدمري  العوملة 

للخصوصيات الوطنية" .
الشعبويون  يصل  أن  عجب  "ال  وأردف 
ويف  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  السلطة  إىل 
ما  تمثيل  لهم  يكون  وأن  أوروبي  بلد  من  أكثر 

الهيئات  مختلف  ويف  الربملانات  يف  يتعاظم  فتئ 
الديانات  "رصاع  شعار  يرفعوا  وأن  التمثيلية 
املقابل  الطرف  يف  تلقفه  الذي   " الحضارات  و 
التي  تركيا  وراعيتهم  اإلسالميون  املتطرفون 
مصالحها  خدمة  يف  اإلسالمي  الدين  توظف 
"هل  متسائال   ،" الجيوسياسية  و  االقتصادية 
خطر  والغرب  الرشق  يف  املتدينني  جموع  تعي 
الحضاري  الديني  الصاع  مربع  إىل  االنجرار 
الدينية   املشاعر  عىل  لوائه  رافعو  يلعب  الذي 
إلخفاء رهاناتهم الحقيقية ولصف الجموع عن 
تفلح  وهل  ؟  الحقيقية  مصالحها  إىل  االهتمام 
النخب يف احداث اخرتاق حقيقي وتغيري موازين 

القوى ملا فيه صالح البرشية؟".

عمار العربي :
»ما يحصل من عمليات إرهابية يذكي روح 

العداء لألجانب لدى فئات من الشعوب الغربية 
واقعة تحت تأثير جماعات أقصى اليمين التي 
تحّمل بشعبويتها األجانب مسؤولية األزمات 

االقتصادية واالجتماعية وتدمير العولمة 
للخصوصيات الوطنية«
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الذي  الدويل  السينمائي  الجونة  مهرجان  مؤّخرا  اختُِتم 
العربية  السينمائية  املهرجانات  أهم  من  واحد  حاليا  يعد 
تتواله  أن  عىل  اتفق  ما  بعد  العاملية  املهرجانات  يحاكي  اذ 
نسخه  يف  املهرجان  لنا  أخرجوا  الذين  اإلداريني  من  نخبة 
السابقة يف صورة رائعة عىل املستوى التنظيمي والبصي 
أيضا. وال يُخفى أن املهرجان يف نسخه جميعا ينتظم تحت 
تنفك  ال  التي  األعمال  رجال  لقوانني  تخضع  إدارة  ارشاف 
عن الربهنة عىل قدرتها عىل تقديم ما ال تستطيع أن تقدم 
املهني  بالفساد  تعج  والتي  للحكومات  الخاضعة  اإلدارات 
فنية  عينا  تستلزم  التي  والرؤية  الخربة  وقلة  واملحسوبية 

تقّدم االضافة إىل املهرجان ليخرج بالصورة املالئمة له. 
من  املرموقة,  العالم  مهرجانات  كل  تهتّم  نعلم  وكما 
بحضور  وأوسكار  فينسيا  إىل  غلوب"  "غولدن  إىل  "كان" 
من  له  حص  ال  لحشد  اإلمكانات  أفضل  وبتوفري  النجوم 
الحمراء,  السجادة  عىل  النجوم  صور  اللتقاط  املصورين 
الضوء  وإلقاء  عادة  النجوم  مالبس  عىل  الرتكيز  يتم  حيث 
عىل املوضة السائدة للفت النظر ووضع املقارنات يف إطار 
تشويقي لكن اهتمام الصحافة الرصينة عادة ال يقتص عىل 
اهتمام  ما تكون من  التي عادة  املشاهري  املالبس وفضائح 

الصحافة الشعبية الرخيصة. 
الصحافة الجادة كما تهتم بمالبس النجوم تهتم أيضا 
ملا يقدم  املهرجان إلضافة روح ورؤية حقيقية  أفالم  بنقد 
من أفالم تمثل الفن العربي أمام العالم. كما تهتم باللقاءات 
الصحفية مع الفنانني الذين لهم دور رائد لخوض مناقشات 
مرآة  الفن  أن  باعتبار  الجمهور  ثقافة  إثراء  أجل  من  ثرية 
الفن ولكني اصطدمت يف  الشعوب والفنانني هم مرآة هذا 
الحقيقة بما رأيت خالل األيام القليلة املاضية حيث اقتص 
بالرديئة  إال  وصفها  يمكن  ال  موضة  عىل  املهرجان  دور 
كلما  األنظار،  للفت  النجمات  فيها  تتسابق  التي  الفاضحة 
وتناولت  بارزا،  الحضور  كان  كلما  فاضحا  الفستان  كان 
للفنانات  العارية  األجساد  عرض  التلفزيونية  اللقاءات 
دون  واملؤخرات  األفخاذ  عىل  الرؤية  وتركزت  مقزز  بشكل 
االنتباه أو حتى االهتمام بما يقدم املهرجان من مواد أقيم يف 

األساس من أجلها ومن أجل تسويق منتجه. 

الصحافة المصرية والعربية
كما ركزت القنوات التلفزية والصحافة العربية اليومية 
وسيارة  فالنة  الفنانة  فستان  عىل  خاصة  واملصية  عامة 
الفنان فالن وعالقة الفنانة فالنة املستحدثة برجل األعمال 
ابتدع  وكأنه  املهرجان  من  يسخرون  ذلك  بعد  ثم  الفالني 
تمام  ابتعدوا  آخر,  مهرجان  أي  يف  موجودا  يكن  لم  شيئا 
البعد عن الغاية األساسية من إقامة املهرجانات وهي إثراء 
الفكر واالحتكاك الفني من خالل مشاهدة األفالم ومناقشتها 
ونقدها وتقديم التحاليل والرؤى الفنية لها وإقامة اللقاءات 
املهرجان  أسس  الذي  الجمهور  إسعاد  أجل  من  الحية 
خصيصا من أجله إن أسقطنا من أذهاننا ما يعاني العالم 

يف ظل أزمة كورونا. 

نجمات ونجوم 
األحاديث  هي  املهرجان  خالل  حفيظتي  أثار  ما  أكثر 
بدورها  تعكس  التي  والفنانات  الفنانني  مع  الصحفية 

ياسمني  الفنانة  قالت  فقد  الحقيقي.  الثقايف  مستواهم 
يف  املهرجان  إقامة  وعن  كورونا  عن  ُسئلت  حينما  صربي 
والبقاء  ياخده  ياخده  "إلل  الصعبة:  الظروف  هذه  ظل 
لألقوى"، رد سافر وغريب وال ينم إال عن ثقافة هشة مدعية 
ال تعي خطورة الوضع. من جهتها تناوبت اإلعالمية مليس 
تافهة  الفنانات والفنانني بأسئلة  لقاءاتها عىل  الحديدي يف 
هذه  "رائعة  جدا  حريمي  جلسة  يف  املصاطب  طريقة  عىل 
األقراط، البدلة تجنن، كنت مرسح شعرك ِلَوَرا يف فيلم كذا" 
املهرجان، فهو ليس  الغرض األسايس من  وتجاهلت تماما 
عرض خاص باألزياء وإنما مهرجان سينمائي، وال نستطيع 
املتأّلقة  املخرجة  وّشحته  الذي  التونيس  الحضور  ننىس  أن 
بعملها  عربي  فيلم  افضل  بجائزة  هنية  بن  كوثر  كعادتها 
"الرجل الذي باع ظهره". كما لفت نظري كل من الفنانة 
العارية واملمثلة  لنا بساقيها  الحنايش"التي ظهرت  "سارة 
سلمى املحجوبي بصدرها املكشوف لتخطفا األبصار دون 
إىل جهود بن هنيّة يف تمثيل  قيمة فنية حقيقية تضيفانها 

بلدها احسن تمثيل. 

أسئلة ومنعطفات
برزت ثقافة بعض النجوم وخصوصا الذين يتصدرون 
املتكررة  األسئلة  إجاباتهم عىل  العربية من خالل  شاشاتنا 
جاءت  للمهرجان.  الحقيقي  بالهدف  فعال  تهتم  لم  التي 
طل، دون وعي  السُّ أو  الخمر  إجاباتهم وكأنهم تحت تأثري 
تماما رس مهنته وكل  لفنان يعي  ينم عن صناعة حقيقية 
أجياال كاملة  بها  بمثابة رشارة قد يحرق  كلمة تخرج منه 
فعىل سبيل  واملثل.  القدوة  فيهم  ويرون  كثب  عن  تتابعهم 
أحيانا  أحيانا..  بأنها  صربي  ياسمني  الفنانة  قالت  الذكر 
تشاهد بعض األفالم وكأن ذلك مثال ال سمح الله سيؤخرها 
أنها  أكدت  كما  الله  إال  يعرفه  ال  الذي  الحقيقي  عملها  عن 
ونست  القضية  هي  ما  تعرف  ال  ولكنها  املرأة  عن  تدافع 
القديرة  الفنانة  علينا  خرجت  كما  األساس،  من  فنانة  أنها 
ليىل علوي لتؤكد عىل نظرية علمية صارخة وتقول: "املرأة 
تغيري  دون  النص  بنفس  الرجل"،  عدد  من  أكثر  واألنثى 
لكلمة واحدة يف لقاء صحفي آخر، كما أضافت الفنانة رانيا 
"كنا  كورونا،  أزمة  ظل  يف  املهرجان  إقامة  مربرة  يوسف 

نحارب الديناصورات، مش هنحارب يعني كورونا؟!". 

وماذا بعد؟! 
هكذا خرج علينا مهرجان يتابعه العالم أجمع تلك هي 
نهتم  ال  وفننا  أنفسنا  عن  العالم  إىل  ننقلها  التي  الصورة 
سوى باملؤخرات واألفخاذ واملوضة، بالسطحي دون العمق 
بالتبجيل واإلجالل دون النقد بصنع آلهة فنية ال قيمة وال 
ثقافة لها وال مضمون حقيقي يؤهلها سوى رضبة حظ أو 
القانون املزيف الذي يدعيه املنتجون والقائمون عىل الصناعة 
هو  املشاهد  يكون  ما  دائما  املشاهدون"؟!  يطلب  ما  "هذا 
عايز كده" جملة رديئة ومهلكة دفعتنا  "الجمهور  املتهم! 
الفن  أن  نسوا  الصناعة  عىل  القائمني  وكأن  القاع  إىل  دفعا 
خلق لالرتقاء بالوضع والثقافة والذوق العام فأضحى لدينا 
فنانون بال ثقافة ومهرجانات بال أفالم وسينما بال سينما. 

مهرجان اجلونةاملرصي بني السينام واالنحطاط
عمرو الجندي )مصر(

من  الفنّي  االقتناء  توجيه  مهّم يف  دور  والتشجيعيّة،  التقديريّة  السنويّة،  للجوائز 
جهة أنّها تساعد عىل ترشيح أسماء فنيّة للتّصّدر يف مبادالت الّسوق. فهي فضال عّما 
الفنّان أو ذاك وما تضمن  تمثّل من اعرتاف املجموعة الوطنيّة واملؤسسات تجاه هذا 
من قّوة تحفيزيّة معنويّة تمنح الثّقة يف املبدعني وتمّكنهم من فتوح جديدة يف املشهد 
الثقايف بما ينعكس إيجابيّا عىل صورتهم يف وسائل اإلعالم، تشّكل دالئل هاّمة إلرشاد 
املقتنني واملجّمعني إىل التجارب اإلبداعيّة الواعدة، خصوصا أن قيمة الجائزة ووزنها 

يكمنان يف مصداقيّة أعضاء لجان التحكيم واإلسناد.
أو من خالل  السنويّة  الّصالونات  تونس من خالل  يف  الجوائز  تقليد  ُعرف  ولقد 
تخّرجهم  عند  الجميلة  الفنون  مدرسة  لطلبة  إسنادها  يقع  التي  الرئاسيّة  الجائزة 
1984 ليقع إنشاء  انتظار سنة  بامتياز، منذ أواخر سنوات الخمسينات. وكان لزاما 
الجائزة الوطنيّة للفنون واآلداب، زمن الرئيس بورْقيبة وبحرص من األستاذ البشري بن 
سالمة وزير الثقافة. ولقد ساعدت هذه الجائزة عىل إبراز بعض األسماء وتحويلها من 
مناطق الظّل إىل مواقع الّضوء. يكفي أن نذكر أّن الفنّان الفوتوغرايف محمد العايب كان 
شبه نكرة بني طيّات الحركة الفنيّة التونسيّة قبل حصوله عىل هذه الجائزة يف سنتها 
األوىل. بل وكأّن الجائزة مّكنته من والدة جديدة حيث عرفت أعماله الفنية التي كان 
يعالجها تشكيليا يف مخابر الفوتوغرافيا الكالسيكيّة، رواجا هاّما وهو ما شّجعه عىل 

فتح رواق خاّص بضاحية صالمبو املتاخمة لقرطاج القديمة.
يف حركة  مؤثّر  2002( حضور   -  1943( بوعبانة  الحبيب  للرّسام  يكن  لم  كما 
الّسائدة وقد عانى من التهميش  الفنّان متمّردا عىل املجموعات  املبيعات. إذ كان هذا 
كانت  وقت  يف  واألكاديميّة  املدرسة  طاعة  عن  خرجوا  الذين  العصامينّي  من  كغريه 
جماعة مدرسة تونس لفّن الرسم تمثّل املجال الرسمي الذي يتمأسس داخله الفنّانون 
ويحظون بموطئ قدم يف سوق املبيعات. ولكن حصوله عىل الجائزة الثانية، عىل إثر 
مشاركته يف "املعرض السنوي األّول للفّن التونيس املعارص" بمركز الفن الحي ملدينة 
تونس، أّدى به إىل مغادرة طور النّسيان فيما بدأت أعماله تشّع يف معامالت املجّمعني... 
الوطنيّة  الجائزة  عىل  حصوله  إثر   ،1988 سنة  أشّده  بوعبانة  الحبيب  تواتر  ليبلغ 
للفنون التشكيليّة ويتفّرغ نهائيّا إلنجاز لوحاته التي أصحبت جّد مطلوبة وخصوصا 
بعد تكريمه من قبل وزارة الثقافة سنة 1999 إثر معرض شامل بدار الفنون، حيث 
إذ  رحيله.  بعد  وخصوصا  فيها  ويستثمرون  أعماله  عىل  يتهافتون  املجّمعون  أصبح 
اللوحة التي كان الفنّان مجربا عىل بيعها ببضعة عرشات الدنانري سنوات الثمانينات، 

وقع بيعها بخمسة آالف دينار سنة 2000.
ترسيما ألسماء جديدة  الجوائز  كانت  املثالني،  هذين  ومن خالل  النّحو،  هذا  عىل 
طاملا عانت من النّسيان كما كانت الجوائز ترشيحا لها للمشاركة يف الدورة الثقافيّة 
الوطنيّة وحركة االقتناء. ومن بني الجوائز الوطنيّة، وإىل جانب "جائزة وزارة الثقافة" 
لبلديّة  الكربى  1989، نذكر "الجائزة  الّرسمي سنة  بالّرائد  بأمر صدر  أُحدثت  التي 
تونس" و"جائزة بلديّة صفاقس". ومثل هذه الجوائز احتجب بعد الثورة ! وال ريب 
أخرى   مقاييس  إىل  وتحتكم  األطر  هذه  يف  تُرصد  التي  الجوائز  من  العديد  هناك  أن 
الفنّانني  لبعض  مقنّعة  اجتماعيّة  إعانة  شكل  يف  كان  وبعضها  بل  الفنّي  العمل  غري 
مثلما أّن بعضها كان يحتكم إىل املحسوبيّة والوالء للنّظام السابق لتمثّل الجائزة أداًة 
الستقطاب املبدعني. وهو املنعرج الخطري الذي المسته هذه الجوائز يف أخريات العهد 
الّسابق، حيث فقدت دورها الفاعل من جهة أنّها لم تعد اكتشافا ألسماء جديدة، بل 
الوالء.  لجميل  رّدا  أو  واالقتناء...  الّسوق  مبادالت  القديمة يف  األسماء  لسلطة  تكريسا 
وإن أّدت الثّورة إىل احتجاب هذه الجوائز فذلك ألّن مكاسب هذه الثورة لم تشمل أو لم 
تتّسع بعُد للمستلزمات األساسيّة لثورة ثقافيّة موازية، طاملا حلم بها املبدعون، تُؤّمن 

لحضور الفّن يف الّشأن العام، تراجع مكتسباته وتؤّسس لها من جديد.
 أّما عىل مستوى الجهات والتظاهرات الجهويّة، فقد وقع تعويض الجوائز املاليّة 
إرجاع  2017 عىل  العمل سنة  التّذكاريّة... كما وقع  وامليداليّات والعالمات  بالشهائد 
صفاقس  وبلديّة  الوالية  جوائز  وهي  للفنون"  الّسنوي  صفاقس  "صالون  جوائز 
ومندوبية الثقافة التي تحّمست للجائزة، ولكّن تسليمها لقي عّدة صعوبات بريوقراطيّة 
خصوصا عندما تلّكأ الوايل الّسابق ورفض تسليمها بعد اإلعالن عنها مّما أحرج هيئة 
هذه التظاهرة والطرف املنّظم... حيث تحّولت الجائزة من وسيلة للتّكريم إىل طريقة 
غري مبارشة لإلهانة عندما أصبح املنّظمون يلّحون عىل الوالية حتى تفي بوعودها... 
نجيب  "جائزة  التشكيلية  للفنون  التونسية  الرابطة  بعثت  الجمعيات  مستوى  وعىل 
اسمها "جائزة  للتأمني وأصبحت تحمل  بها رشكة  تعّهدت  التي  السنويّة"،  بلخوجة 
أمانة – تكافل" وقد وعدت بتطويرها. وأمام ندرة الّداعمني واملستشهرين عىل مستوى 
الكربى  الرشكات  أّن  إذ  الفنيّة،  الجوائز  أمر بعض  تتوىّل  أن  التي يفرتض  الجمعيّات 
املهرجانات  وبعض  الّرياضيّة  الجمعيّات  تشجيع  تفّضل  اإلقتصاديّة  واملؤّسسات 
ذات البعد الجماهريي لغاية االستشهار الواسع، يصبح االعتماد عىل املرفق العمومي 
رضورة ال مفر منها ومن ذلك ما يتعّلق بجائزة وزارة الثقافة للفنون التشكيليّة، التي 

طال غيابها.

اختفاء جائزة وزارة 
الثقافة للفنون التشكيلّية، 

إىل متى؟
د. خليل قويعة



www.acharaa.com العدد 233 - الثالثاء 3 نوفمبر 2020 contact@acharaa.com

20الشارع الثقافي

انتهى تصوير فيلم "املاندا"؛  أخريا 
وهو الرشيط السينمائي القصري للمخرج 
التمثيل  يف  شارك  وقد  الحرباوي  سمري 
درييس  البشري  املرسح  رجل  من  كل 
اىل  واضافة  كاتزاراس  هيالن  واملتألقة 

رياض حمدي والطفل أيوب عيش .
لتكريم  مناسبة  "املاندا"  فيلم  مثّل 
الزغباني من  الراحل كمال  ملك زغبانيا 
الطيب  للشاعر  رمزي  حضور  خالل 
بروايته "يف  التذكري  بوعالق ومن خالل 
انتظار الحياة"... الحياة التي لم تنتظر 
طوال  عاشها  ولكنه  الزغباني  كمال 
ومنعطفاتها  تفاصيلها  وخّط  وعرضا 
ومتعها  وبهجتها  وانكساراتها 
وأتراحها.. رواية ومقالة وفكرا وفلسفة 

وتدريسا..
البؤس  مشاعر  املاندا  فيلم  يرسم 
ملتقاعد  والتهميش  والفقر  واالحباط 
وزوجته اللذان صارا "رهينة املاندا" أو 
مرتب التقاعد الشهري لتوفري رضوريات 

العيش البسيط. فيلم "املاندا" غوص يف 
احباطات التونسيني وآالمهم الراهنة بعد 

آمالهم زمن اندالع الثورة.
فيلم  خروج  الحاالت  كل  يف  يبقى 
تونيس طويال كان او قصريا او وثائقيا  
مناسبة لالحتفاء به والتعريف باصحابه 

خاصة لم يكون الرشيط ملتصقا بحياة 
وملتصقا  ويومهم  وواقعهم  الناس 
التي  املدينة  "طرببة"  أرض  باالرض... 

شهدت تصوير فيلم "املاندا".

شكري العويني

من الرواية إلى الفيلم:

»شحاذون ومتغطرسون«...
بني ألبري قصري وأسامء البكري

وليد سليمان

يف سنة 1955، صدر للروائي املصي الفرنكوفوني ألبري 
 mendiants»قصريي عمله األشهر »شحاذون ومتغطرسون
et orgueilleux ، وهي الرواية التي يعتربها النقاد والقّراء 

قبل  أصدر  قد  قصريي  وكان  اإلطالق.  عىل  أعماله  أفضل 
الله«  الذين نساهم  ذلك مجموعة قصصية بعنوان »الرجال 
كامو«  »ألبري  مثل  مرموقني  كتّاب  اهتمام  جلبت   )1940(

و»هنري ميلر«، باإلضافة إىل روايتني.
بعد نهاية الحرب العاملية الثانية، استقر ألبري قصريي، 
نهائي،  بشكل  باريس  يف   ،1913 سنة  القاهرة  يف  املولود 
وتفّرغ تماما للكتابة وحياة البوهيمية، وقىّض حياته بداية 
لويزيان«  »ال  فندق  يف  نفسها  الغرفة  يف   1945 سنة  من 
البارييس املتواضع الذي يقع يف حي سان جريمان دي بري 

إىل أن تويف سنة 2008.
الشعبية  بأحيائها  مص،  يف  تقريبا  قصريي  أعمال  كل  وتدور 

التي  البؤس  حياة  أنيق  أدبي  بأسلوب  الكاتب  يصّور  حيث  واملسحوقة،  الفقرية  وطبقاتها 
تعيشها شخصياته والتي تبدو راضية بمصريها، وتعترب أن الخنوع والكسل والفقر قدرها 

الذي ال مفّر منه.

شحاذون ونبالء...
الضال«  االبن  »عودة  فيلميه  يف  شاهني  يوسف  الكبري  للمخرج  كمساعدة  بداياتها  بعد 
و»وداعا بونابرت«، خاضت املخرجة املصية أسماء البكري املتخرجة من قسم اللغة الفرنسية 
بكلية اآلداب والتي رحلت عن عاملنا سنة 2015 تجربتها األوىل يف السينما الروائية، من خالل 
عملها الروائي الطويل »شحاذون ونبالء«. وقد خرج هذا الرشيط للقاعات سنة 1991 وهو 
ومتغطرسون«  »شحاذون  رواية  عن  البكري  أسماء  اقتبسته  مصي-فرنيس  مشرتك  إنتاج 
عىل  سيشجعها  ما  وهو  وهواجسها،  ألفكارها  صدى  أعماله  يف  وجدت  الذي  قصريي  أللبري 
»العنف  عنوانه   2003 سنة  ثان  رشيط  إنجاز 
لقصريي  رواية  عن  أيضا  مقتبس  وهو  والسخرية« 

تحمل العنوان نفسه.
خالل  ومن  البكري،  أسماء  إن  القول  ويمكن 
السينما  عالم  إىل  قد دخلت  ونبالء«،  فيلم »شحاذون 
أن  استطاعت  أنها  ذلك  الكبري،  الباب  من  الروائية 
تقّدم رشيطا سينمائيا متميّزا تحاشت فيه الكثري من 
الكليشيهات السائدة يف السينما املصية مع حوار ذكي 
ومّلاح كتبته باالشرتاك مع حسام الدين زكريا. يضاف 
إىل ذلك أداء بارع لعدد من نجوم السينما املصية مثل 
وعبد  آدم  وأحمد  الجندي  ومحمود  السعدني  صالح 
العزيز مخيون ومحمد هنيدي. وننّوه أيضا باملوسيقى 

التصويرية للفيلم التي أنجزها مصطفى ناجي. 
»شحاذون  األصلية  ألبري قصريي  رواية  كانت  وإذا 
تحت  بالفرنسية  األصل  يف  كتبت  قد  ومتغطرسون« 
عنوان mendiants et orgueilleux  وصدرت يف فرنسا، فإن أسماء البكري قد نجحت يف 
إعادة النص إىل تربته األصلية برباعة، واستطاعت تقديم صورة سينمائية وديكورات وأزياء 

تعكس حّسا مرهفا بقاهرة األربعينات حني كانت الحرب العاملية الثانية تلفظ أنفاسها.
تعترب  التي  العدمية  الشخصية  تلك  »جوهر«،  دور  يف  السعدني  املمثل صالح  أبدع  وقد 
يف  كان  »جوهر«  أن  ذلك  الحارة.  يف  والتقدير  االحرتام  من  بالكثري  وتحظى  األحداث  محور 
بيت دعارة،  ليصبح محاسبا يف  األصلية  أن يرتك مهنته  فلسفة واختار طوعا  أستاذ  األصل 
وليعيش حياة هامشية تحت سطوة الحشيش، ويف فقر مدقع إىل درجة أنه ال يملك رسيرا ينام 
عليه بل يفرتش جرائد قديمة يف الغرفة البائسة التي يؤجرها. وتستمّر حياة »جوهر« عىل تلك 

الوترية إىل أن يجد نفسه متوّرطا يف جريمة قتل ضحيتها إحدى فتيات املبغى... 
إنتاج  ألبري قصريي هذه سبق أن ُحّولت إىل رشيط سينمائي طويل من  يذكر أن رواية 
فرنيس سنة 1972 أخرجه جاك بواترونو، وهو ما يعكس أهمية عوالم ألبري قصريي الروائية 

وثرائها.

 سينمائّيات...

رشيط »شحاذون ونبالء«:
سنة اإلنتاج: 1991

الطول: 95 دق
إخراج: أسماء البكري

إنتاج: أفالم مص العاملية

السيناريو: أسماء البكري وحسام زكريا عن 
رواية »شحاذون ومتغرسون« أللبري قصريي 
الجندي،  محمود  السعدني،  صالح  تمثيل: 
أحمد آدم، عبد العزيز مخيون، محمد هنيدي، 

حنان يوسف، لوال محمد...

اإلذاعة التونسية بين ماضيها وحاضرها:

حتديات الستعادة الريادة ومراجعات مطلوبة
احتفلت اإلذاعة التونسية مؤخرا بذكرى ميالدها الثانية 
والثمانني إذ هي نشأت يف 15 أكتوبر 1938 تحت السيطرة 
اإلذاعيني  نفوس  يف  املناسبة  هذه  وتبعث  املطلقة.  الفرنسية 
الفخر بمرحلة التونسة التي شهدتها اإلذاعة يف مقرها بشارع 
الحرية والتي كانت نهايتها تخليص الربنامج الدويل من أي 

إرشاف إداري فرنيس.
التونسية بما عرفت هذه املؤسسة  اإلذاعة   ويكرب فخر 
واملوسيقى  والتمثيل  األخبار  يف  وخاصة  المعة  أسماء  من 
شخصيات  اليوم  حتى  يذكرون  التونسيون  يزال  ال  حيث 

البالد  تراب  كل  صداها  بلغ  إذاعية 
وشّدت إليها املستمعني، بل هي كانت 
ومكان  بيت  كل  يف  الناس  حديث 
العروي  العزيز  عبد  املرحوم  مثل 
ذلك  يف  متفردة  ظاهرة  كان  الذي 
بما  بل  فقط  بأحاديثه  ليس  الزمان 
مرسحية  شخوص  من  أيضا  أحدث 
الناس  حديث  األخرى  هي  كانت 
اإلذاعة  موجة  عىل  املذياع  وكان   .
بأصوات  املستمعني  يمتع  التونسية 
أحمد  ومحمد  وعلية  ونعمة  صليحة 
ومصطفى الرشيف والهادي الجويني 
وهم  وغريهم  الجمويس  ومحمد 
نخبة  وكلمات  ألحان  من  يتغنّون 
مثل  والشعراء  املوسيقيني  من  نرّية 

خري  وأحمد  الصاريف  قدور  والفنان  املهدي  صالح  الدكتور 
الدين وجالل الدين النقاش ومحمد املرزوقي ومنور صمادح 
وعبد املجيد بن جدو رحمهم الله جميعا وغريهم ممن غادرونا 

وممن ما زالوا يعيشون بيننا متعهم الله بالصحة والخري. 
طريق  عن  التونسيون  فعرف  التمثيليات  مجال  يف  أما   
صنعوا  الذين  واملؤلفني  املمثلني  من  نرية  مجموعة  اإلذاعة 
أعماال تحفظها الذاكرة حتى يوم النّاس هذا، مثل »دار عمي 
أداء  من  ...وكانت  و»شناب«  كلوف«،  و»الحاج  عاللة«،  يس 
والبشري  معايل  حمودة  مثل  أسماءهم  التاريخ  دّون  ممثلني 
الرحال ومحمد بن عل واملختار حشيشة والحبيب بلحارث 
فائزة  والزهرة  بريكة   الدين  وعز  العرفاوي  العزيز  وعبد 
رحمهم الله ودلندة عبدو أطال الله يف أنفاسها وغريهم كثر 

ومقامهم محفوظ. 
مثل  مهمة  وطنية  أحداثا  ملستمعيها  اإلذاعة  ونقلت 

معركة الجالء عن بنزرت ،والجالء الزراعي ،وحوادث الساقية 
الصحفيني  من  نخبة  بأصوات  وغريها  الجزائر  ،واستقالل 
الله  أطال  املحرزي  ومحمد  العموري  أحمد  أمثال  واملذيعني 
عمرهما وقاسم املسدي وعبد العزيز الرياحي رحمهما الله. 
ولم تكن التلفزة حينها موجودة  فكانت اإلذاعة مالذ املواطنني 
نحو األخبار والغناء والتمثيل دون التغافل عن الدور الكبري 
والتحسيس ومرافقة  التوعية  املرأة يف  برامج  به  قامت  الذي 
األرسة التونسية بأصوات رائعة وهادئة مثل مليكة بلخامسة 

وسعاد محجوب أمد الله يف أنفاسهما. 
بعد  اإلذاعي  العمل  عىل  وتداولت 
عىل  حافظت  متالحقة  أجيال  التونسة 
فقدت  التونسية  اإلذاعة  ولكن  األوائل  إرث 
الخاصة  اإلذاعات  موجة  أمام  ريادتها 
21 وقد  التي بدأت تنشأ منذ بداية القرن 
الثورة  بعد  سفىل  مراتب  إىل  تدحرجت 
وتقلص اإلستماع إليها بنسب كبرية .ولنئ 
تعمل اإلذاعة التونسية حاليا عىل استعادة 
موقعها املتقدم يف املشهد السمعي التونيس 
،فإن  حثيثة  بخطى  املواقع  وتكسب 
املراجعات  من  جملة  تتطلب  وضعيتها  
ال  بما  مثقلة  الكثريين  نظر  يف  هي  حيث 
جعل  الذي  السابق  النظام  إرث  من  يلزم 

من اإلعالم العمومي بوق دعاية . 
حصا  ال  ذكرا  املراجعات  هذه  ومن 
تتمتع  تكاد  ال  التي  الثقافية  اإلذاعة  جدوى  يف  النظر  إعادة 
سبب  عن  التساؤل  إىل  يدعو  ما  وهو  مطلقا  استماع  بنسبة 
يتعلق  ذلك  فهل  بجمهور.  تحظى  ال  دامت  ما  وجودها 
بالنسبة  األوكد  ولعل   . املستمعني؟  بتوجهات  أو  باملضمون 
إىل مؤسسة اإلذاعة التونسية اإلرساع بتعيني رئيس مدير عام 
بصيغة  تسري  املؤسسة  فهذه  املطابق  الرأي  إجراءات  وفق 
2019 حيث يتوىل رئيس شعبة مؤسسة  املؤقت منذ مارس 
مسؤولية  الداهش  األسعد  محمد  السابق  التونسية  التلفزة 
اإلذاعة إىل جانب إدارته للتلفزة التونسية وقد استعىص عليه 
حتى اآلن تحديد مصدر التأوهات الجنسية التي صدرت من 
بث اإلذاعة الثقافية حيث لم تصدر نتائج التحقيق حتى اليوم 
وتحملت مديرة اإلذاعة املسؤولية املعنوية واستقالت فكانت 

كبش فداء حتى تدوم للداهش سعادة الرتبع عىل عرشني.
أبو يوسف

فيلم ”الماندا” لسمير الحرباوي

الواقعية املوجعة

لقطة من رشيط »املاندا«
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لعبة القطيع الماكرة وشرعنة الفّن:

بني سياط االلتزام وجنون املغامرة
بقلم: أمامة الزاير )شاعرة(

هذا  باملطرقة"،  قرعا  األسئلة  نطرح  "أن 
التيمة  هذه  مبدعا/فنانا،  لتكون  األول  الدرس 
وجودّي  درس  أّي  استيعاب  من  لتتمّكن  األوىل 
التي  املسّلمات  من  البداية  منذ  متطّهرا  آخر، 
الّرابضة  الوحوش  كّل  تثرثر يف جيناتك، ساحبا 

يف أعماقك إىل الضوء.
إنّها حقا مّهمة شاّقة أن تعبث بكّل التابوهات 
الخروج من اإلطار وعىل اختيار  وأن تتجّرأ عىل 
من  الخاص  جبلك  إىل  صعودا  الوعرة  الطرق 
أجل نحت كيانك واإلصغاء بشكل جيّد ملا يحدث 

داخلك وخارجك. 
أن يكون رفيق دربك "سانشو"  ليس مهّما 
األحمق الذي يتعثّر خلف بغله، أو أن يصاحبك 
نيتشه الكاتب الساخر الذي هّدد ركون الفلسفة 

القديمة ونقض أركانها.
إىل  املبدع/الفنان  إخضاع  يمكن  فهل 
مسّلمات الضبط االجتماعي والسيايّس وضّمه إىل 

مؤسسات املجتمع املدني؟
هل يمكن أن نتخيّل ما قد يفعل هذا املخبول 
ويف  الطاعة  بيت  يف  ضيق،  حيّز  يف  وضعناه  إن 

صندوق االنتماء؟
هل نتوّقع طاعته العمياء؟  

وهو  بانضباطه  نقتنع  أن  يمكن  هل 
"النشاز"؟

فما  اليسار،  عىل  إال  يكون  ال  املبدع/املثّقف 
هي إمكانات إيقاعه يف فّخ القطيع؟
1/ "املعمل الرسّي" للجنون

الفّن رافق اإلنسان منذ  أّن  يمكنني أن أزعم 
ُوجد عىل هذه األرض متجّسدا يف شطحاته حول 
النار، نرى أثره عىل جدران الكهوف التي حملت 
وتصوراته  اليومية  حياته  وتفاصيل  توقيعه 
مجّسمات  يف  نراه  وآلهته،  أوهامه  وخياالته، 
طواطمه التي قّدسها.. وعرب آالف النصوص التي 
نسجته  بما  زاخرة  كانت  والتي  بعضها  وصلنا 
أخيلة اإلنسان األول وفناني العصور الغابرة، من 

أساطري وحكايات أقرب إىل الخيال.
إّن هومريوس وهو يختّط اإللياذة واألوديسة 
كان شاعرا قبل كل يشء. كان حّكاء يعيد كتابة 

واقعه بكّل تناقضاته..
للنوع  الالّواعية  النفسيّة  الحياة  قالب  "إنّه 
ال  األمر  حقيقة  يف  فاإلنسان   ،)1( البرشّي"  
يولد عاريا، بل يرث كل تركة أجداده.. يف القاع 
كأشباح  تعّن  التي  الظالل  حيث  العتمة،  حيث 
مخيفة، سنعثر حتما عىل املخزون الثقايف لالوعي 
ورصاخ  الرعاة  بأصوات  سنتعثّر  الجمعّي. 
األولومب  بأبطال  وبالعرعار  بالشيح  املحاربني، 
األب  سنرى  عدد،  بال  بآلهة  العظام،  وجبابرته 
يلتحف  أوديب  سنلمح  أبنائه،  يد  عىل  املقتول 

بعار خطيئته..
آالف من الحيوات مخزونة يف ذلك الصندوق 
اليقظة..  ويف  الحلم  يف  تفلت  القاع..  يف  املظلم 

يحّررها العمل اإلبداعّي من خرسها.
تحرتق  أن  يخىش  وال  القاع،  ذلك  يحّرك  من 

يده؟
من يحّرك ذلك القاع وهو يضحك عاليا ساخرا 

من تلك الخفافيش التي ستقضم أصابعه؟
لقد اختلف الجميع يف تعريف مطلق ونهائّي 
للفنان، وتشّعبت القراءات التي أرادت أن تتقىّص 
جوهره، لكن يبدو أنه ثمة إجماع عىل أّن الفنان 
هو الكائن "القادر عىل الخلق واالبتكار"، املؤمن 
بأفكار تبدو غريبة وخارج سياقه املجتمعي، الال 

منضبط ليشء، يلهث فقط خلف جماليات عمله 
حدود  خارج  يشاء  كما  حياته  ويعيش  الفنّي، 

املمكن واملتاح.
الفنان ال يكتفي بالجمايل فقط.. فال فّن من 
أجل الفّن يف العمق، فهو يف نهاية املطاف يصّور 
"يحّرك  وجموده.  رتابته  من  يخرجه  و  واقعه 

الكأس"/ القاع..
عمليّته  ومحامل  أدواته  هنديّس  بدقة  يختار 
مارقة،  بلحظة  انتشاء  للسعادة،  جلبا  اإلبداعية 
يحمل  قّديس  مثل  يحدث،  ملا  برفضه  تلويحا 

ألواحه بني يديه ويبرّش بعالم آخر.
أو  ازدواجيّة  هو  مبدع  شخص  كّل  "إّن 
كائن  جهة  من  فهو  متناقضة،  لصفات  تركيب 
برشّي يتمتّع بحياة شخصيّة، ومن جهة أخرى 

عمليّة إبداعية" )2(
يبدو أنّه "املعمل الرسي" للجنون فهو الذي 
إىل  املعقول  ساحر  مثل  عني  طرفة  يف  يحّول 
المعقول، يُدين صلف اليومّي وتكراره، ويطرح 
يمتلك  أحد  من  "ما  التي  الحارقة  األسئلة  أكثر 
للراكد  استفزازا   )3( مراودتها"  عىل  الجرأة 
والخامل. ال توقفه عالمات املنع، وال يصغي إىل 

عظات رجال الدين وقساوسته وشيوخه.
بعني  يراها  كما  بالحقيقة  مهموم  فقط  هو 

قلبه وعقله وخياله.
قد يكون األمر جنونيا، لكنّه يحيا كما يريد.

2/"سفينة الحمقى" 
"لقد خّصص برانت 116 نشيدا من قصيدته 
من أجل رسم صورة لركاب سفينة الحمقى، إنّهم 
الذين  أولئك  إنّهم  وسّكريون.  ونّمامون  بخالء 
أولئك  النظام،  عن  ويخرجون  فسادا  يعيثون 

الذين يؤولون الكتاب املقّدس بشكل يّسء" )4(
الفاضلة  مدينته  من  أفالطون  يطرد  ألم 

الشعراء؟
أال يهيمون يف كل واد ويتبعهم الغاوون؟

يبدو أّن هذه السفينة ستكون مألى بالشعراء 
واملرسحيني والتشكيليني وغريهم.. فهم بطبعهم 
ينزعون إىل كرس كّل القيود، هم املارقون عن كّل 

القوانني.
إّن املبدع "منذور مسبقا للمتاهة" )5( قدره 
الطرقات  يف  يسري  وأن  بيديه  عامله  يختّط  أن 
الشاقة والوعرة، تسرّيه خطوته نحو ما يصمت 
عنه اآلخر ويدعه يف الظلمة.قدره أن ينزع الستار 
والحجب عن املسكوت عنه. فله أنظمته الخاصة 
وانزياحاته التي سرتبك الجميع، التي تندرج يف 

إطار عوامله النفسيّة واإلبداعية.
وال يمكننا أن نحدّد له معيارا واضحا لقولبته. 
فهو الخارج أبدا عن كل ترسانة القواعد واألطر، 

ضاربا عرض الحائط كّل مقّدس.
يعلن الحرب عىل كّل سلطة مهما كان مأتاها 
ويؤول النّص كما يشاء بعيدا عن تلك القراءات 

الثابتة وعن مهاترات حّراسه واملدافعني عنه.
اليشء مقّدس سواه.

ال قدسيّة لغري العمل الفنّي.
يسرتّقه  ال  املدّلل،  طفلها  الحريّة،  ابن  هو 

الواقع وال يسلبه اليومّي طقوسه.
إىل  تواقا  حّرا  كائنا  "أناه".  يف  يحفر  يظّل 
اإلبداعية  املغامرة  إىل  كلُّه  الرحب ينصف  األفق 

التي هي أشّد رضاوة من سياط الواقع.
3/املعرفة املمنوعة/ الفنان تكفريي أوال 

يكون       
ويربكه  واقعه  عىل  يتجّرأ  وهو  الفنان  إن 

يف  ويشهر  سكينته  ويقلق  ضّده،  يهتف  ويظّل 
وجهه سخريته، ويلعن جموده، "يبذل كّل ما هو 

غال مقابل نعمة نار اإلبداع املقّدسة" )6(.
ويحفر  برؤاه  بعيدا  ويذهب  يفّكر  فهو 
لعالمات  باال  يعري  اإلنسان،وال  اتجاه  يف  عميقا 
"قف". يكفر دائما بما يقّدمه مجتمعه أو سياقه 
ال  مسّلمات  أنّه  أساس  عىل  والثقايفّ  التاريخي 

نقاش فيها.
فقط  مؤمنا  ويشّك،  يهزأ  ما  عادة  فهو 
"بالسخرية اليقظة التي تسرتيب بما ترى" )7(.
أو  أنّه معرفة  يُقّدم عىل أساس  ما  يُدين كّل 

حقيقة.
يَدين بالسؤال والتفكيك والحفر.

هو نيتشوّي أساسا، يرفع قبّعته للمعرفة .
املعرفة هي الرقص 

" الرقص بالقدمني، باألفكار، بالكلمات.."
دليال  سيكون  وتفاصيله..  العالم  يُنطق 
وقدسيّة  الوجود  مغامرة  اتجاه  يف  "سياحيا" 

اإلنسان.
لن يكون األمر يف حرضته رتيبا.

ولن تتوّقف عن الحلم.
املعرفة هي الحلم.

الضوء  وأّن  أبديّة،  ليست  الظلمة  أن  ستعلم 
يتسلل من شقوق الجدار، وأّن املاء ينبع يف أكثر 
واهية،  العالم  بشاعة  أن  ستدرك  عزلة.  األماكن 

وأّن آالف الشمعات تيضء طريقك نحوك.
املعرفة هي النشوة.

نحن ال نحتاج األشياء واضحة تماما. نحتاج 
إىل من يدفعنا نحو أفق أرحب.

نحن مدينون له بتشهريه بكل القيود.
املعرفة شّك.. املعرفة حريّة.

"إّن كرة الكريستال التي تبدو للجميع فارغة 
هي يف نظره ممتلئة بمادة معرفيّة غري مرئيّة" 

 )8(
يديه،  بني  الحيوات  كّل  تعرب  الذي  فهو 

يعصها يف كأسه ويرفعه عاليا.
كائن  وماهو  كان  ما  يرى  الذي  الشاهد  هو 

وما سيكون وما لن يكون.
املعرفة شغف وجودي.

وحدود  االجتماعي  الضبط  مارستان   /4
اإلقامة الجربيّة

الضبط  مؤسسات  يف  الفنانون  انخرط  لقد 
االجتماعي كالجمعيات والنقابات واألحزاب. هذا 
الخطاب  خطابني:  فّخ  يف  وقع  الزئبقّي  الكائن 
الضبط  مؤسسات  وبني خطاب  من جهة  الفنّي 
اآلنية  بالقضايا  أساسا  تهتّم  التي  االجتماعي 
خطاب  السياسية،  أو  االجتماعية  أو  املهنيّة 
وفق  وبدائله  للواقع  واضحة  تصّورات  يفرض 
توّجهات معيّنة ونسق محدد سلفا وأطر صارمة.

فهل يصّح القول إننا اليوم أمام فنان املجتمع 
املدني؟

"ال يمكن اختزال صورة املبدع بحيث تصبح 
فرد  مجرد  أي  الهويّة،  مجهول  مهنّي  صورة 
كفء ينتمي إىل طبقة ما ويمارس عمله فحسب" 

)9(
إن تأسيس نقابات فنيّة يعترب ظاهرة صحيّة 
املبدع  كرامة  عىل  الحفاظ  إىل  عمقها  يف  تهدف 
وضمان حياة كريمة له يف ظل التهميش والتفقري 

الذي عانى منهما.
إرباكا  النقابات  هذه  يف  انخراطه  يمثل  فهل 

للعملية اإلبداعية؟

هذا الكائن املتصادم بطبعه دائما مع الكادر، 
هل  بالحريّة")10(،  أبدا  عليه  املحكوم  "هو 

يستطيع أن يتنّفس داخل األطر والهياكل؟
النقابات  من  هي  مثال،  تونس  كتاب  نقابة 
الفنية األوىل التي تأسست قبل 14 جانفي نتيجة 
يدافع  نقابي  هيكل  إيجاد  برضورة  حاد  وعي 
عن حقوق هؤالء الكتاب باعتبارهم الفئة األكثر 
تجربة  كانت  واملهمشة.  املفّقرة  والطبقة  ضالال 
مهمة لكنها فشلت وتّم حّلها رغم املكاسب التي 

حققتها.
يبدو أن الكثري من املبدعني الذين انخرطوا يف 
عمل نقابي أو سيايس رسعان ما انسحبوا معلنني 
التنظيمات  يف  لفشل  ال  وإحباطهم.  انكسارهم 
أن  يعترب  بعضهم  ألن  وإنما  إليها  انتموا  التي 
إقامته فيها جربيّة وأنه انساق بقدميه إىل تجربة 
عمليّة تسعى إىل ترويضه وتفرض طرائق حواره 
وتفاوضه وتعامله مع العالم.. وهي طرائق قد ال 

تتالءم مع هذا الكائن.
والفنان نّساء بطبعه، وال يركن إىل الثابت.

املادي  وضعه  العمق  يف  يعنيه  حقا  فهل 
واالجتماعي واملهني؟

إليها،  ليعود  الدائرة  من  ينفلت  أنه  أعتقد 
ليعاود قطيعته معها. 

  تبّجحت كل األنظمة بأنها ضمنت امتيازات 
مرشوعا  تحمل  كانت  وأنها  للفنانني  عديدة 
كرامتهم،  ضمان  عىل  جوهره  يف  يقوم  تحديثيا 

وعىل النهوض بدورهم يف املجتمع.
مثقفو  املثقفني،  من  نوعني  أمام  وكنا 
السلطة/ النظام و مثقفو املعارضة/ عىل يسار 

السلطة/النظام.
فنانو الديكور وفنانو الشوارع الخلفيّة. 

الفنان يف مثلث بارمودا  وانصاع  لقد سقط 
إىل قيد املركب اإلضايف. 

اإلضايف  املركب  هذا  لكّن  هزليا  األمر  يبدو 
آخر ال  قيد  الفنان بصفة عامة هو  الذي يالحق 

يمكنه كرسه بسهولة أو التحايل عليه.
فإما أن يكون راضخا تمام الرضوخ للسلطة 

القائمة، وإما أن يكون عىل يسارها
أنه  سوى  يعني  ال  يسارها  عىل  يكون  وأن 

انخرط يف منظومة أخرى ستقمعه حتما. 
-----------------

الهوامش :
اإلنسان  يف  الروح   ، يونغ  غوستاف  كارل   /1
والفن واألدب، ترجمة سالم خري بك، دار الحوار، 

الطبعة األوىل 2014، ص 136
2/ نفس املرجع، ص 135

3/ فريديريك نيتشه، نقيض املسيح، ترجمة عل 
مصباح، منشورات الجمل الطبعة األوىل 2011

العص  يف  الجنون  تاريخ  فوكو،  4/ميشال 
الكالسيكي، ترجمة سعيد بنكّراد، املركز الثقايف 

العربي، الطبعة األوىل 2006
5/ نيتشه،نفس املصدر، ص 22
6/يونغ، املصدر نفسه، ص 136

7/ادوارد سعيد، املثقف والسلطة، ترجمة محمد 
األوىل  الطبعة  والتوزيع  للنرش  رؤية  عنابي، 

2006،ص. 196
8/ فوكو، املصدر نفسه،ص 42

9/ ادوارد سعيد ، املرجع نفسه، ص 43
إنساني،  الوجودية منزع  10 جان بول سارتر، 
املدنيني،  املوىل وزهري  ترجمة محمد نجيب عبد 

دار التنوير، طبعة أوىل 2012
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 كيف يأتي صوتِك بكل هذا الوضوح
وبالغموض الذي يبدأ به الحّب

يضيع صوتي
وتتشكل غيوم يف عينّي

غيوم 
غيوم 
غيوم

كأنها صخور أحملها يف الداخل
النظرة املتحجرة تلك

ليست نظرتي
بل ما رسقته مني الحصاة

والكلمات التي تخفت ليست صوتي
بل ما أخذه الحنني
 ماذا أفعل بصوتِك

اذ يقاسمني الكنبة والكريس والطاولة
و ينفث دخانه يف وجهي
أكاد ال أسمع ما اردده

ويدي التي تفتت الحجارة بالقصائد
ال تستطيع ان تطرد صوتا

االبواب مغلقة
 أنا  حجر مطرود يف الشارع
 هذا ما يفعله بي الوضوح
ذلك ما يفعله بي الغموض

الطفل القديم 
الذي حياته كانت أصغَر 

من أن تَسَع جسَده
الّطفُل الذي طاَش من هشاشته

 أحجاًرا صغريًة 
لم تُصب عصفورا واحدا

و التقَطها الوقُت
ليُشيَّد بيَت الحنني..

الّطفل الذي جلُّ قصائدي
من تلعثمه الّصباحّي
ِبـ»حارض سيّدي«

لحظة مناداة املدّرس األديب
عىل تالميذ ذلك الفصل األّول

من الّرواية التي كان يكتبها خفيًة
و يُخفي تفاصيَلها عن أعني زمالئه املدّرسني

الّطفُل الذي كان األّول يف دراسته
الّطفل الذي كان رفيقي األقرب
و كم من َمّرة استعرض أمامي
مهارتَه الفائقَة يف رسم الوجوه

و استهلَكت مالمحي جميَع دماء األزهار 
التي كانت يف أقالم زينته

الّطفل الّرّسام 
الّطفل الذي ذات صباح بارد

زّلت قدُمه الرقيقة
 عىل حافة النّهر املحاذي

 ملدرستنا القديمة
و الجاري إىل مصّب

 ال نعرفه.
الّطفل الذي غرَق ...

اليوَم عرَبَ جميَع الّطرق
و جاء لزيارتي.

عفويًّا أتى
كرضبة من مرفق يف الّزحام

أصابتني يف الّصدر .

األبواب مغلقة

الّطفُل القديم

محمد عربي

رضا العبيدي

فاِن َحْوَل  مشّقٌق كأرِض الجفاِف بالجنوِب، شفتَاَي تتوقَّ
آِخِر َكِلَمٍة، أَْحِمي َمْوُروثَاِتي البَِسيَطَة: 

طقطقَة الُجنوِن. 
 حركَة الّطرْيِ يف الذَّاكرة.

 تفعيلَة املهاجر أو ورًقا بال وزن
 أساطريَ هي أقرُب إىل الحقيقة.
والقمَر اّلذي لم يتدّور من زمن.

عىل القوس أقف...
يصبح البكاء سهال حول املائدة الخالية.
عىل الّضوضاء أقف يف ليل »الحداثة«، 

عىل خطى الخيول املخبولة يقُف البيُت الشعرّي.
التّاء مربوطة يف حلق األصدقاء.

 »دار ميّة« مغلقة والّسؤال مكرّس عند بابها.
 . ُب الحائُط َوينَْصبُّ عىل املعّلقات العرش يُنَصَّ

املعّلقات الّسبع بَنَاٌت يرََتاَقْصَن َكَما ترََتاقُص الكوابيُس. 
»أّم الّرباب« تشكُّ –مثل تماما- باملعّلقات، فهي ترى عىل 
»امرئ القيْس« ُجبًَّة تَتطايُر ِمنَْها الخفافيُش بينَما يميش 

متثاقال يف شوارع الجنّة.
»مغتسلة« أبي نّواس بال خيال واسع لذلك أوصدت 

الشبّاك يف وجه املتلّصص…
ـــــ فمن أين الشعر؟.

»املجنون« يف صحراء من وهمه يقضم شطر يديه - 
فاكهة الخطيئة- فهو ال يحتاجها ال للكتابة وال وال للكآبة 

وال للجنون.
َليىَْل َليٌْل.

يف ليلها يميش الّرواة يف املنام، تميش الخرافات، ابن حيّان 
يميش فوق الالنهائّي من الّدوائر، يميش املتصّوفة يف 

الّصدى...
الّساعة تزحف فوق الكتل الباردة من النّساء اآلتي 

ذكرهّن:
شهرزاد، عّليسة، الكاهنة وجّدتي

إني أرتطم بحائط »جون بول سارتر«.
ــــ فمن أين الّشعر؟

ابُن منظور يغرّي من حمرة الّلسان: ها هو يضع شيئا 
ورديّا فاتحا عىل وجوه »الُغَزاة«، يضع شيئا صافيا عىل 
ماّدة )َح – َر- َب(، غامضا عىل )َح – َب- َب( داكنا عىل 

)َش- َع- ر)
يف كّل ذلك ابن أبي سلمى يف وحل الحول ال يعرف الّدار

وال أعرف الّدار
ــــ فمن أين الشعر؟

معّرض ألن ألتقي بـ«كافكا« وأنا أطيل النّظر إىل الباب 
املغلق.

معّرض ألن تفسد استعارتي العاّمة وتتفّجر كفّقاعة وأنا 
أفتل الّليَل حالكا كضفائرها.

معّرض ألن أتقّوس كما يتقّوس أعىل االستفهام 
وأن تتسّمر كرة األرض املريضة نقطة أسفل ذاك 

االستفهام...
ــــ فمن أين الشعر؟

إنّي أحاول امليش دون سؤال.
إنّي ال أنام لخلل يف الظلمة. 

يف الظلمة زحاف شاهق. يف الّليايل تشّقق متشابك،
 فيها ما ال أرى، فيها الوجه ذاته الذي وّدعت من سنني 

عديدة.
إنّي ال أنام.

املالئكة تحارصني –تقول أحد النّساء األنفة الذكر- 
ولعّلها جّدتي

تحارصني الليلة بفكرة صياح الّديك الّصباحّي تقول 
ربّة الرّسد

يحارصني الرّسد وشهرزاد اّلتي بردت نهائيّا.
ــــ فمن أين الشعر.

إنّي أغّط يف يقظة كربى.
أخلط بني الذي أراه والذي أتذّكره.

بني التي يف القلب واملاّرات.
أغّط يف صحوة من نحاس أدّق الوشم نقطة فنقطة فوق 

وسادة أخلط بينها هي األخرى وبني نهدين.

من أين الّشعر؟

صالح بن عّياد

كانت تفرتش قطعة كرتون رملية الّلون ُمقّطعة 
األطراف تستنُد إىل جدار إحدى العمارات الواقعة 

عىل الّشارع الّرئييس 
يف الحقيقة لم تكن تستند إىل يشء ، ُمنحنية عىل 
ُصندوق محارم ورقية وقطٍع من الِعلك ، متعّمدة 

وضع غطاٍء
 عىل الرأس يخفي َوجنتيها وينزل يف وضع مقصود 
عىل حاجبيها كما لو كان ستارة إلخفاء املالمح ..يف 
الواقع كانت تخفي كومة من األحاسيس املتداخلة 
: الّريبة واْلخوف وانكسار الّذات ..لم تكن عيناها 
تُبصان سوى تشكيلة األحذية املارة طوال اليوم 
أمام عينيها :رياضية ، عسكرية ، رسمية ،أكعاب 

إغراء ،أحذية متآكلة تآكل قلبها ..أحذية كثرية تمّر..
استحال رأسها الصغري مخزنا لوقع األحذية ، جلبة 

األقدام التي تمّر غري مبالية بصندوقها الّصغري 
تسميه صندوق الحياة  و اليسميه املاّرة...

األصوات تعلو وصوتها يذوي ،تختنق به ،األصوات 
تعلو وعيناها تزدادان انكسارا ..

فجأة ركضت األحذية بعض األحذية يف اتجاهات 
مذعورة ..أحذية بالية إنها أحذية الباعة ..فّرت من 

رجال البلدية 
ازداد انخفاض رأسها وقالت يف نفسها )) مطاردو 
الفقراء ...ال يكاد يمّر يوم دون هذا الفصل املروع 
من مصادرة بضاعتنا الّرخيصة وأرواحنا األكثر 
رخصا ..لن أتحّرك من مكاني ..فليسحبوا قطعة 

الكرتون من تحتي إن أرادوا .

أنا ال أملك سوى قطعة كرتون ممّزقة األطراف ..كّل 
ما أجنيه يأخذه صاحب امللجأ ليجود علينا يف آخر 

املساء 
بإناء من الحساء  وكرسة خبز يابسة ...عندما 

عرفت أّن للناس آباء وأمهات سألته من أين أتيت 
..كّل ما أذكره أنني كنت طفلة تمسك برداء ما  يف 

الّسوق األسبوعية وفجأة سمعنا انفجارا يصّم اآلذان  
ركضت كاملذعورة ارتفع  الصياح ...وبعدها ال يشء 
وجدت نفيس أمسك بتالبيب قطعة كرتون ..ال أملك 

يف هذا الوطن سوى قطعة كرتون 
يريدون أخذها منّي ..فليسحبوني عىل طول الشارع 
ينبغي أن أدفع ثمن إناءالحساء ..سأركلهم  بأقدامي 

الّضعيفة "
بدأت رقبتها تزداد انحناء وبدأ جسمها يزداد تكّورا 
..دون أن ترفع عينيها سمعت صوت حذاء يكلمها 

..ًإنها ترسم املالمح من وقع األحذية ترسم وجها به 
عينان وشفتان وحاجبان . وأنف ."

"أعرف هذا الحذاء إنه مطارد قطع الكرتون ..  
له وجه عريض ومالمح حادة وحاجبان كثيفان 

وشفتان مزمومتان 
لم أ ر وجهه يوما ..أتوّقع أن له عيننْي ينطلق منهما 

الرّشر وأنفا كريها .. إن حاول جّري أو افتكاك 
الّصندوق ..سأمسك بحذائه بيدي ..ًلدي يدان 

صغريتان ولكنّني سأمسك بحذائه  ..لن أسمح له 
بأن يدوسني ..سأطبق عىل حذائه بيدي االثنتني 

..سنرى إذا نزعت عنه حذاءه مذا سيفعل .. هؤالء 
يستمدون سلطتهم من أحذيتهم ..عليه أوال أن يعيد 

يل رداء أمي وأمي ..أن يعيد يل بيتنا ..سأعطيه 
قطعة الكرتون ..ٍأعطيه إيّاها  ..أريد جرارا من 

الحساء الساخن وحذا ء"

قطعة الكرتون

نجوى الّروح  الهّمامي

الطريق اىل حبّك
ليس آمنا

و كنت أحاول اخرتاع
يشء يشبه الوصول اليك

رسمت سماء
و بيدرا 

و رميت حفنة من األلوان
عىل ما سّميته الحقا

حقال
ال يشء يشبهك

و ما حسبته الطريق اليك
انزلق مع أّول زّلة
و عرفُت الوحشة
غرقُت يف ما يشبه

احتكاك الرمل بالِجلد
َسّميته »شوقي اليك«

الطريق اىل حبّك
ليس آمنا

و أنا أميش اليك
نبتت عىل قدمي حديقة

بأشجار مثمرة
و شقائق نعمان رهيفة

و زغاليل هّشة
و أنا أحاول شيئا

يشبه الوصول اليك
اندلقت األلوان 

تحت خطاي
و ابتلعتني املنخفضات الرطبة

و أنا أميش اليك
انشغلُت ببيضة فّقست

بني أصابعي
و ضيّعت فكرة الوصول

لها  يكون  أن  يف  يتحّدثون عن حّق صنوبرٍة 

خرضاَء  قواريَر  عن  يتحّدثوا  لم  لكنّهم  جراٌء، 

أنّها  َواِهًما  مساًء  الحانات  يف  أمامَك  تصّفُفها 

أكياس رمل تصّد عنك الّرصاص وأّن خطاطيَف 

يف  املباني  بّلور  ترضب  صلبان  الّسكرى  ماي 

التي تشّق صدرَك  الغرانيق  العشايا وأّن أرساب 

منتصَف الّليل شمس تزعق متّجهًة صوَب املياه، 

وقناطرِي  امُلخبّطِة  األجنحِة  آالُف  للينابيع  حيث 

الّذهب املستحّمِة يف الّشمس.

حّق  عن  يشء:  كّل  عن  الّسمارسة  يتحّدث 

عىل  البكاء  يف  رْسوة  حّق  وعن  العويل  يف  الّرمل 

أيّامها القصرية أو حّق »محارة يف أن تتحالف مع 

ُسَعَداَء  الّسمارسة  يتحّدث  القرش«)*(  أسماك 

نفسك  أن تخجل من  ِبِسنْتَاِتِهْم، وتتحّدث، دون 

ِكرَسِ  عن  صدغيْك،  فوق  لعلعت  شيباٍت  ومن 

من  تتذْرذُر  ساخنة  بدماء  مْلتذًّا  ها  تْستفُّ زجاج 

لسانَك املثقوب.

-------

)*( من أغاني الهنود الحمر تعريب الشاعر 

واملرتجم املصّي محمد عيد إبراهيم رحمه الله

الطريق الى حّبك

سماسرة

فاطمة بن فضيلة

عبد الفتاح بن 
حمودة )ايكاروس(

21 الشارع الثقافي
awatefbeldi@gmail.com
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يعيش أخي نجيب هذه األيّام موجة من الخوف و»الوسوسة« جّراء تفيش جائحة 
كورونا وانتشارها الرسيع يف تونس حيث يكاد يعتزل النّاس أجمعني ويمنع أي كان 

من دخول املنزل إاّل بعد أن يقوم برشه بالسائل املطّهر .
كثر  ومّلا  إبنته  عند  األندلس  رياض  يف  موجودا  كان  الجائحة  انتشار  بداية  يف 
الحديث عن تكاثر عدد اإلصابات يف والية أريانة ارتبك وأرّص عىل مغادرة املكان يف 
إتّجاه منزله بصفاقس. يومها كان »عندو شويّة كّحة متاع برودة قديمة« فاضطّر 
القطار  يف  وهو  السعال  من  موجة  تنتابه  ال  حتى  سريو«  دبّوزة  »شطر  رشب  إىل 
و«ترّصيلو يف حجر إجباري« والطريف يف املسألة أنّه مّلا وصل إىل منزله بصفاقس 
وتابع نرشة األخبار التلفزيّة اكتشف أّن عدد اإلصابات بكورونا يف عاصمة الجنوب 
يف تصاعد مّما ضاعف نسبة الوفيات...«الّراجل ترضب جاء يدور وسكر عىل روحو 
البيت ووىّل يتكّلم مع مرتو باإلشارات والجفال بجنبو يعقم بيه يف كل يشء ناقص 

يمضمض بيه بعد املاكلة«. 
الجائحة يف بالدنا  الوسوسة هذه  ليست وليدة استفحال هذه  الحقيقة ظاهرة 
بل كانت تالزمه منذ الصغر ...وانا أكثر النّاس دراية بذلك ألنّي عشت معه طفولتي 
وشبابي ألنّنا »عىل روس بعضنا« كما تقول الوالدة الّله يرحمها وكانت تذّكرني دائما 

بأنّي »ما خّليتوش يرضع كي إخوتو عىل راحتو.. وجيت نجري نضايق فيه«.
والوالدة كانت حاسة بعقدة الّذنب تجاهه وكانت »تحايل معاه ..البّاي الكبري ليه، 
وإيّل تقتصدو من املصوف ليه ، والّلبسة الباهية ليه وكانت كلّما سألنها ملاذا تقوم 
بهذا الصنيع تجيب برسعة:«وخيّكم ما رضعش كيفكم« مّما تسبب يف إنفعايل ذات 
مّرة و«طلعتل الكلبة بنت الكلب« وتوجهت »لعّطار الحومة« وإشرتيت  »زوز ستايك 

حليب« وقلت له:«أرشبهم وفك علينا من ها الحكاية الحولة«.
أخي نجيب هو أكرب »موسوس« يف العالم منذ الصغر يتحاىش تقبيل أي كان تبدو 
 efferalgan يهرع لرشب حبّتي  عنه  ذلك غصبا  وإذا حصل  الزكام  عليه عالمات 

تحّسبا ألي طارئ...
ملاّ كنّا ندرس بكليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بالعاصمة كنت أتآمر مع مجموعة 
من أصدقائه ونتفّق عىل إيهامه بأنّه مريض حيث نكّرر عىل مسامعه نفس الجملة 
:« يا نجيب شبيها عينيك محّوقة ووجهك أصفر » وتنتهي املؤامرة بتوّجهه مبارشة 

للطبيب...
يف البداية يستلمه صديقه يف املبيت عبد الرزاق بن عمر الذي يعرف عادات أخي. 
فنجيب كان عندما يفيق من النوم يتّجه مبارشة للمرآة وينظر إىل وجهه وهنا يفاجئه 
أصفر«  محّوقة ووجهك  عينيك  نجيب شبيها  »يا  عليه:  املتفق  بالسؤال  الرّزاق  عبد 
املقّلة  الحافلة  يف  يكون  مّلا  بقليل  بعدها  يرعش«...  و«يبدا  نجيب يضطرب  ساعتها 
املتفق  الجملة  نفس  مسامعه  عىل  ويعيد  كريشان  فاروق  صديقه  يستلمه  للطلبة 
عليها...وإذا باخي نجيب » ركايبو تتحش ووجهو يصفار بالحق«...ومّلا يصل لكليّة 
وجهي  يف  عليه...فيبحلق  املتفق  السيناريو  نفس  وأعيد  إنتظاره  يف  يجدني  اآلداب 
قائال:«هات خمسة دنانري يلزمني نميش لبنزرت نشوف طبيب و نرتاح بحذا أختي«...
مّلا كنّا معا يف الحافلة املقّلة للطلبة صعد زميل لنا  يشكو من مرض  ذات مّرة 
»الربص يف يديه« قمت بتحيّته عن بعد لكن أخي إحتضنه مرّحبا به بعد غيابه الطويل 
وبعد نزول الصديق من الحافلة سألني:« يخي شنّوة إيّل يف يديه؟ زعمة برص؟وهل 
هو مرض معد...؟« فأجبته مستغاّل حالة الخوف التي إنتابته :« شنّوة يعدي يّخي ما 
شفتش انا سّلمت عليه من بعيد لبعيد ...شكون يعرف عالبالوات...« وإذا بوجهه بدأ 
يصفّر و»لبّو العرق« وقال يل »تّوة تهّزني للطبيب » فضحكت قائال :« راني نفدلك 
معاك »فأجابني مرتبكا: »يستحيل يّدي تنّمل وتاكل يفّ« وإنتهى به األمر بأن اتصل 
بأختي يف بنزرت لتقدم إىل تونس لعرضه عىل طبيب مختص يف بنزرت...ومكث هناك 

أسبوعا كامال لإلستجمام.
 وبعيدا عن الحياة الطاّلبيّة كنت ذات مّرة يف زيارة ملدينتي صفاقس وجلسنا يف 
احد املقاهي فسألني عن سبب وفاة صديق مشرتك لنا  بسكتة قلبيّة ...فقلت له: »هو 
مات«...وقتها نجيب  يحتيس يف  أكسرباس طاح  األونيفار يرشب يف  قاعد يف مقهى 
قهوته ومّلا استمع ما قلت له »طيّح الكاس يف القاعة تكرّس ومن وقتها حلف ما عادش 

يرشب  القهوة الكحلة«...
د.نور  أخي  مع  املقهى  نفس  يف  جالسون  ونحن  بأسبوع  الحادثة  هذه  وبعد 
الّلومي  قيس  ود.  مجدوب   الّدين  نور  واألستاذ  الّزواري   ود.رضا  الفاّلح  الّدين 
إمام  عادل  فيلم  »يتفّرج« عىل  كان  مّلا  بيوم  قبلها  عاشها  لنا يس رضا حادثة  روى 
وضحك كثريا فأغمي عليه ودخل يف غيبوبة ولن يفق منها إاّل مّلا عاد إبنه وأسعفه...

وفرّس لنا د.الّلومي الحكاية »انّها تنّجم تحصل وتؤّدي ساعات للوفاة..فهناك عرق 
يقولو مات  املكان...وهاك عالش  اإلنسان عىل عني  يتقطع ويموت   )  nerf vagal(
عادتي  هي  وكما  بقليل  إهتمام....وبعدها  بكل  الحكاية  تابع  بالضحك«...نجيب 
حكيت لهم طرفة »ترشقوا كّلهم بالضحك« ما عدا نجيب الذي ابتسم إبتسامة خفيفة 

فتوّجت له بالسؤال :« شبيك ما ضحكتش كي العادة!؟« ...
فأجابني :«نعرف عىل البالوات هاو الدكتور قال الضحك يمّوت«...

هذا هو أخي نجيب« انسان طريف برشة وكنت ومازلت عامل فيه آخرها عندو 
بنيّة وحدة فكيتهالو وعّرس بيها ولدي...«.

نجيب خويا أكبر موسوس
في العالم...
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بورْقيبة وحافظ األسد

كوثر بن هنية تشّرف تونس من جديد

حازت املخرجة كوثر بن هنية  مؤّخرا عىل جائزة أفضل فيلم 
الجونة  باع ظهره‹‹، يف مهرجان  الذي  ›‹الرجل  عربي عن رشيط 

السينمائي 
وقالت بن هنية مخرجة الفيلم الذي افتتح املهرجان ، إن قصة 
الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية لفنان رسم لوحة للعذراء مريم 
عىل ظهر رجل سويدي، وأنها شاهدت هذا العمل الفني وتأثرت به 

بشكل كبري وأن تلك الفكرة لم تفارق خيالها.
سوريني  وجود  نتيجة  تبلورت  الفكرة  أن  هنية  بن  وأضافت 
حولها وبالتايل تنبهت ألن فكرة الرجل الذي باع ظهره من املمكن 

أن تكون لشاب سوري، وبدأت الفكرة.
 وأوضحت كوثر أنها اختارت بطل الفيلم يحيي مهايني بعد 
عمل اختبارات كثرية للممثلني وأن اختيارها استقر يف النهاية عىل 
يحيى، مشرية إىل أنها تطلب من يحيي أن يتحدث اإلنجليزية بلكنة 
عربية، ألنه يف الفيلم سوري وتدور بقية أحداث الفيلم يف بلجيكا 

وبالتايل يجب أن يتكلم اإلنقليزية.
 واستكملت كوثر حديثها بأن مشاركة مونيكا بيلوتيش لم تكن 
صعبة وأنها حاولت أن تمنحها شكال مختلفا عن الشكل املعروف 
مناسبة  لتكون  كشقراء  تقدمها  أن  فضلت  ولذلك  مونيكا  عن 

لدورها بالفيلم.

أيمن زيدانيعود لشاشة التلفزيون 
في رمضان القادم 

دام  غياب  بعد  التلفزيونية  للدراما  زيدان  أيمن  الفنان  يعود 
تأليف  »الكندوش«،  مسلسل  بطولة  يؤدي  حيث  سنوات،  خمس 
حسام تحسني بيك، وإخراج سمري حسني، الذي يتم التحضري له 

يف الفرتة الحالية.
هؤالء  ثم وجود  »ومن  االشتياق  عودته  أن سبب  ذكر  زيدان 
يف  تجاربه  بأوىل  رؤيته  تقديم  يريد  ومخرج  الرائعني،  األصدقاء 
إنتاج شجاعة وفرت كل ما يلزم  النوع من األعمال، ورشكة  هذا 
إلنجاح العمل«، وتابع »ليس املهم أن نعود، املهم أن نصنع شيئاً 

جديراً بهذه العودة«.

ويلعب زيدان يف العمل دور »عزمي بيك« »أحد نبالء األحياء 
األخالقية،  القيم  من  منظومة  يمتلك  غني  شخص  الدمشقية، 
»يتعرض  وأضاف:  أيضا«  يحبهم  وهو  اآلخرين،  بحب  محاط 
ملشكلة شخصية فتغري مساره وتضعه يف مسار آخر، يقرر فيه أن 
يعاقب نفسه«، معقباً »هذي التحوالت الدرامية هي التي أغرتني 

بالشخصية«.

عائشة بن أحمد تعلن عشقها لـخالد النبوي
حرصت الفنانة عائشة بن أحمد، عىل مشاركة متابعيها صورة 
لها من خالل خاصية القصص عىل حسابها الشخىص عرب موقع 

تبادل الصور والفيديوهات  “إنستغرام”.
مهرجان  من  النبوي  خالد  مع  الصورة  يف  عائشة  وظهرت 

الجونة السينمائي.
.“ i’am a big fan” :وكتبت عائشة عىل الصورة معلقة

توأم   ” فيلم  بطولة  ىف  شاركت  أحمد  بن  عائشة  أن  يذكر 
من  عدد  ببطولته  يقوم  إطار رومنيس.  يف  الفيلم  ويدور  روحي” 
النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد. وهو 

من تأليف أماني التونيس وإخراج عثمان أبو لبن.

هند صبري تنهي تصوير مشاهدها 
األخيرة في فيلم »كيرة والجن«

70 % من أحداث  إنتهى املخرج »مروان حامد« من تصوير 
العام  السينما  قاعات  يف  لعرضه  استعداداً  والجن«  »كرية  فيلم 

القادم .
مراد، بطولة كريم  أحمد  تأليف وسيناريو وحوار  الفيلم من 
مالك،  أحمد  رجب،  سيد  صربى،  هند  عز،  أحمد  العزيز،  عبد 
نبيل،  تامر  الرسول،  عبد  عارفة  العظيم،  عبد  محمد  قاسم،  عىل 

باإلضافة إىل مجموعة من ضيوف الرشف.
املجتمع املصي يف فرتة االحتالل  وتدور األحداث حول واقع 
اإلنقليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية ملجموعة 
ثورة  وقت  اإلنقليزي  االحتالل  ضد  املصية  املقاومة  أبطال  من 

1919 حتى عام 1924 .

ظافر العابدين ونيللي كريم قريبا 
في قاعات السينما

أفالم  ألحدث  الرتويجي  اإلعالن  تقديم   الفارط  األسبوع  تّم 
ظافر العابدين ونيلل كريم  والذي ينتمي إىل فئة أفالم الرعب.

يحمل الفيلم اسم »خط دم«، ويشارك يف بطولته الفنان التونيس، 
العابدين، الذي يلعب مع نيلل كريم يف أحداثه دور زوجني  ظافر 
لديهما توأم يتعرض أحدهما لحادث خطري يدخله يف غيبوبة، مما 
هي  فتحرض  معه،  تتعايش  أن  أو  الواقع  ترفض  الزوجة  يجعل 

وزوجها خطة غري تقليدية ليعيدا ابنهما للحياة الطبيعية.
كي  دماء  مصاص  دم  استعمال  يف  الزوجني  خطة  وتتلخص 
تصفاته  تصبح  الوعي  ابنهما  يستعيد  عندما  لكن  ابنهما،  يشفي 

غريبة ووحشية.

للرئيس  يكن  كان  بورْقيبة  الحبيب  الزعيم  األسبق  الرئيس 
تؤكد  إذ  عاليني  واعتبارا  تقديرا  األسد  حافظ  السوري  السابق 
مكتبه  لألسد بصورة يف  يحتفظ  كان  بورْقيبة  أن  مصادر مطلعة 

الشخيص.
وتروي مصادر مطلعة يف دمشق أن حافظ األسد عندما شاهد 
صورته عىل مكتب بورْقيبة سأله عن الصور األخرى للزعماء العرب 
فأجابه بورْقيبة ضاحكا كاشفا له عن رس دفني : وهل هناك عرب 

زعماء غرينا نحن االثنني؟
اللغة  الوفاق إىل حد  التونسية تصل معالم  السورية  الحالة  يف 
بها  يتحدث  التي  اللهجة  أن  العلمية  املراجع  من  العديد  توثق  إذ 
أهل الساحل السوري قريبة للغاية من اللهجة املعتمدة يف الساحل 
التونيس من ناحية اعتماد حرف القاف وغريها من املسائل اللغوية 

األخرى.
ويف يوم من األيام هجم الجراد عىل تونس يف الثمانينات وهّددت 
تونس مجاعة هائلة ألّن الجراد أكل كل القمح يف البالد ... يومها لم 
تنجدنا ال قطر وال تركيا وال أمريكا، فقط رست سّت سفن سورية 
يف ميناء حلق الوادي تحمل ما يعادل أنتاج تونس مّرة ونصف كهبة 

من الزعيم الراحل حافظ األسد وشعب سوريا الشقيق لتونس ... 
حني  معدودة  سنوات  فمنذ   ... مص  مع  حدث  اليشء  نفس 

عانت مص من مشكلة كبرية يف القمح يف ظّل إرتفاع كبري يف سعره 
باألسواق العاملية، قامت سوريا ببيع قمح من مخزونها اإلسرتاتيجي 
ملص بنصف الثمن ... سوريا كانت دوما وفيّة ألّمتها ورمزا شامخا 

للعروبة  وللتضامن العربي .
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العربي الوسالتي 

الشارع الرياضي
24

ال حديث داخل األوساط الرياضية وحتى السياسية في تونس سوى عن القضّية الحدث وهي تجميد نشاط هالل الشابة بقرار من الجامعة التونسية لكرة 
القدم وتدّخل سلطة اإلشراف على الخّط من خالل التهديد بحّل المكتب الجامعي في صورة عدم تفعيل الفصل 15.

عن نهاية المهلة التي منحتها الوزارة للجامعة وعن مراسلة الفيفا والتهديد بإيقاف كل نشاط يتعلق بكرة القدم التونسية وعن حقيقة خالفه مع وديع 
الجريء وعن البالغ المحذوف من صفحة الوزارة وعن عديد المحاور الهامة تحّدث وزير الشباب والرياضة واإلدماج المهني كمال دقيش لـ«الشارع المغاربي« 

في أّول حوار مطّول له منذ تولّيه الحقيبة الوزارية.

وزير الرياضة كمال دقيش في حوار حصري لـ»الشارع المغاربي« :

هناك حالة من الرتّقب يف الشارع الريايض 
انتهاء  بعد  خاصة  للوزارة  القادمة  للخطوة 
للجامعة ووصول  الوزارة  منحتها  التي  املهلة 
املراسلة التي تضمنت التحييث القانوني لقرار 

املكتب الجامعي؟
الوزارة  مكتب  اىل  وصلت  املراسلة  بالفعل 
املايض... وصلت يف وقت متأّخر جّدا  الجمعة  ليلة 
وخارج التوقيت اإلداري... ونحن اليوم بدأنا فعليا 
أجري  )الحوار  القانونية  الناحية  من  دراستها  يف 

ظهر يوم أمس(.
ثّم  أيّام  بضعة  الله  بحول  سيتطلب  املوضوع 
للوزارة...  والقانوني  النهائي  املوقف  سنصّدر 
اللجنة القانونية للوزارة ستنكب عىل دراسة امللف 
والكايف  الالزم  الوقت  وسنأخذ  جوانبه  كل  من 
لتصدير موقفنا الرسمي خاصة أنه يمكن أن نطلب 

بعض الوثائق من الجامعة أو بعض املعلومات.
القانونية  الناحية  من  الوزير  قراءة   -
معطيات  هناك  أم  تتغرّي  لم  ثابتة  مازالت 

جديدة؟
الناحية  ومن  املبدأ  نفس  عىل  مازلنا  نحن 
مراجعة  بموقفنا...  متمسكني  مازلنا  القانونية 
املتغرّيات  بعض  خالل  من  يكون  املوقف  هذا 
من  معلومات  أو  معطيات  غرار  عىل  تحصل  التي 
الجامعة كنا نجهلها... ولكن إذا لم يكن هناك أّي 
ألنه  يتغرّي  ولن  نفسه  هو  فموقفنا  جديد  عنص 
خالصة...  قانونية  قراءة  من  نابع  قانوني  موقف 
تدعم  جديدة  قانونية  عنارص  الجامعة  قّدمت  إذا 
معها  سنتجاوب  الحال  بطبيعة  فنحن  موقفها 
ألننا لسنا منغلقني والوزارة تريد الوصول اىل حّل 
قانوني ينهي هذا التوتر الكبري الحاصل يف املشهد 

الريايض.
 bras de« أو  تعنّت  حالة  يف  ليست  الوزارة   

fer« عىل العكس تماما.

لستم يف خالف مع املكتب الجامعي أو مع 
رئيسه وديع الجريء؟

أّي  يوجد  وال  أحد  مع  خالف  يف  لسنا  أبدا... 
موجب لذلك.

الجلسة التي جمعتكما مؤّخرا كانت وديّة؟
كانت وديّة للغاية ويف جّو لطيف و»ضحكنا مع 
الوثائق  بعض  عىل  بالحصول  وطالبنا  بضعنا«... 
وهذا ما حصل واألمر برمته يحصل يف إطار قانوني 
مع  األمر وعالقتنا طيّبة  يف  ما  كّل  هذا  فقط  بحت 

الجامعة.
هناك من يقول إّن الفصل الذي تحدث عنه 
الوزير وقانون 95 قديم وغري صالح للتطبيق؟
أسكتوا(... نحن بصدد تشكيل  قالتلهم  )هذي 
ساري  قانون  وهو   ...95 القانون  لتنقيح  لجنة 
املفعول ومن وجهة نظر قانونية قانون 95 سليم 
وال يشوبه أّي إشكال... أنا لم أتحّدث عن أّي فصل 

وال  هاو  سأًصبح  وإالّ  األحداث  تجاوزته  أو  قديم 
القانون  أدّرس  أن  يعقل  هل  القانون...  يف  أفقه 
أو  خاطئة  قانونية  بفصول  وأستّدل  الريايض 

قديمة؟؟؟
من  متخّوفني  أو  منزعجني  لستم  إذن 

مراسلة الفيفا؟
»حتى نشوفوها الساعة«...

الجلسة  خالل  لكم  قرأها  الجريء  وديع 
برنامج  يف  بها  واستظهر  جمعتكما  التي 

تلفزي؟
الجلسة  خالل  قرأها  هو  عليها...  أّطلع  لم  أنا 

واملراسلة ليست موّجهة لنا بل موّجهة للجامعة...
سيّدي الوزير الفيفا ال تراسل الوزارات؟

تتلق  لم  الوزارة  بأن  قلت  للتوضيح...  فقط  ال 
أّي يشء واملراسلة لم نّطلع عليها...

وإذا  محتواها  عىل  االّطالع  صورة  ويف 
ما تضمنت تهديدا رصيحا هل يمكن أن 

ترتاجعوا عن موقفكم األّويل؟
أبدا... تدّخل الفيفا إذا حصل سيكون 
كيف  أعرف  وأنا  افرتاضيا...  البداية  يف 
هو  أؤّكده  ما  ثّم  الفيفا  تفاعل  يكون 
أنّي ال أقوم بأيّة خطوة لها تداعيات أو 
التونسية...  الرياضة  عواقب وخيمة عىل 

هذا من رابع املستحيالت...
الكالم  عن  الوزير  يجيب  بماذا 
تمتثلون  لم  بأنكم  يقول  الذي 

لقرارات سلطة االرشاف عندما كنتم 
رئيسا لجامعة املالكمة؟

غري صحيح... املكتب الجامعي 
ماجدولني  السابقة  الوزيرة  بحّله  قامت  للمالكمة 
الشارني عىل أساس عدم تطبيق الفصل 13 وهذا 
خطأ بدليل انتخابي مجّددا ويف مناسبتني يف جامعة 
بخصوص  يقال  وما  ينرش  ما  أتابع  أنا  املالكمة... 
من  له  أساس  ال  للحق  إحقاقا  املوضوع وهذا  هذا 

الصّحة وامللمون باملوضوع يعرفون حقيقته... 
وهذا  بالهاتف  إجراء حوار صحفي  بصدد  أنا 
الحكومة  رئاسة  توصيات  مع  ويتخالف  ممنوع  
ولكن وافقت عىل الحديث حتى أكشف عديد النقاط 

وأزيل بعض الغموض...
مثلما  ولكن  صدركم  رحابة  لكم  نشكر 

تعلمون امللّف اليوم أصبح قضيّة رأي عام؟
بالفعل هي قضيّة رأي عام...

أال تقلقكم األخبار التي تتحّدث عن تحوير 
مع  الصدام  تواصل  صورة  يف  مرتقب  وزاري 

الجامعة؟
هذا نوع من التخويف الذي يمارسه البعض... 
ومّرة  الثمن  سيدفع  والوزير  الفيفا  يقولون  مّرة 
أجيب  الوزارة...  كريس  سأخرس  يقولون  أخرى 
هؤالء بالنسبة يل هناك شيئان مهمان أّوال ضمريي 

خطوة  أيّة  عىل  أقدم  ال  أنا  ثّم  القانون...  وثانيا 
نعمل  ألننا  الحكومة  رئيس  مع  التنسيق  دون 
القرارات  بكّل  رئييس  أعلم  حكومي...أنا  كفريق 
والتحركات ولكني بصدد تطبيق القانون والجميع 
واعون بذلك... ومن يقول إني »خايف عىل بالصتي 
أجيبهم بأني لم أولد وزيرا«... لذلك ال يشء يمنعني 
من تطبيق القانون يف األصل ويف االجراءات وأنا يف 

فريق حكومي وال أتّصف بمفردي.
يف  سعيد  قيس  وزير  يعتربكم  من  هناك 

حكومة املشييش؟
هذا األمر ال يزعجني بتاتا ليشء واحد... فقط 
املنصب؟  هذا  لتويل  اقرتحني  الذي  من  أسأل  أنا 
املشييش  هشام  الحكومة  رئيس  تأكيد  بّكل  هو 

وهو إذا أكثر العارفني بأنّي وزيره املقرتح... لذلك 
يضحك  الحكومة  رئيس  السيّد  أن  أعتقد 
هذا  مثل  يتابع  أو  يقرأ  عندما  كثريا 
الكالم... »يس املشييش اختارني 
وهذه  استقاللية«  بكل 
وزائفة  بطلة  االدعاءات 
آخر...  شيئا  أقول  ال  حتى 
وعندما  البعض  لألسف 
قانونية  ثغرة  يجد  ال 
تعالّت  عن  بالبحث  يبدأ 
واهية وفزاعات عىل غرار 
القانوني  والفصل  الفيفا 

القديم وووو...
تبنّى  من  هناك 
هذه املواقف من خالل 
حادثة البالغ املحذوف 
الصفحة  من 
لوزارة  الرسمية 
واملتعّلق  الرياضة 
طارق  بمساندتكم 
الرتشح  بوشّماوي 

لرئاسة الكاف ومن هنا بدأت التأويالت؟
قمنا  نحن  املحذوف...  البالغ  حكاية  اىل  لنعد 
جّدا...  ومعقول  وجيه  ولسبب  طواعية  بحذفه 
وجدنا أنه من الرضوري التنسيق مع كّل األطراف 
وحتى ال نقع يف الترّسع وحتى ال نتهم أننا انحزنا 
اىل طرف عىل حساب طرف آخر ال توجد ال إمالءات 
طارق  التقيت  كنت  يحزنون...  هم  وال  فوقية 
بوشماوي وعربت له عن مساندتي ولكن بعد ذلك 
اقتنعنا أن الوقت لم يكن مناسبا ال أكثر وال أقّل... 
أنا أستغرب كثريا مما يقع ترويجه ومّما  وحقيقة 
يخوض فيه البعض ألنه ال عالقة له بالواقع ال من 
قريب وال من بعيد... واألغرب من ذلك أن البعض 
حرش اسم رئيس الجمهورية وزعم أن هناك خالفا 

بني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة... 
أنا خرّيت أن ألتزم الصمت وأكون قليل الكالم 
والظهور يف عديد املسائل وقطعنا عهدا عىل أنفسنا 
غري  ال  فقط  العمل  عىل  منصبّا  تركيزنا  يكون  أن 
ولكن عندما تعّلق األمر باملساس باملرفق العمومي 

كان لزاما علينا التفاعل والتدّخل...

أنا رجل قانون وأعرف ما أٌقول... وال أٌقوم بأّية
خطوة دون التنسيق مع رئيس احلكومة

لم أّطلع على مراسلة 
الفيفا وسنصدّر موقفنا 

النهائي بعد دراسة ردّ 
الجامعة

ال أخاف من »الفزاعات«...
 وهذه حقيقة البالغ 

المحذوف
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هجرة مجاعيةمريكاتو بوجهني
أبرمت  التي  الفرق  أهّم  بني  من  االفريقي  النادي  يعترب 
باب  فريق  استأثر  فقد  الحايل  املريكاتو  يف  كبرية  تعاقدات 
الجديد بأبرز العناوين سيّما تلك املتعّلقة باألٌقدام الجزائرية 
العربية...  املالعب  يف  أمامية  مواقع  تحتل  فتئت  ما  التي 
والكمال  بالتمام  العبني  سبعة  مع  تعاقد  االفريقي  النادي 
والنصيب األوفر كان من السوق الجزائرية إضافة اىل العب 
جيل  قردان  بن  اتحاد  وبرازييل  العمري  ياسني  وهو  تونيس 
مدّرب  إقناع  يف  نجحت  قد  األسماء  بعض  كانت  وإذا  باهيا 
االفريقي لسعد الدريدي منذ املصافحة األوىل عىل غرار الظهري 
قدما  اللذين  بوتمان  الدين  زين  والجناح  عيّادة  حسني  األيمن 
أوراق اعتمادهما رسميا بفضل سعة إمكاناتهما وفنياتهما 
العالية التي جعلتهما يكونان مبدئيا خارج دائرة املقارنة 
ياسني  املنستريي  لالتحاد  السابق  املهاجم  أّن  كما 
العمري نجح هو اآلخر يف تأكيد جدارته بتقّمص زّي 
مكسبا  سيكون  الذي  الثالوث  هذا  عن  وبعيدا  االفريقي 
كبريا لإلفريقي يف املوسم القادم يف صورة نجاح الهيئة يف 
رفع عقوبة املنع من االنتداب فإّن بعض األسماء األخرى 
التي تعاقد معها االفريقي لم تقدم ما يشفع لها بالتواجد 
مع الفريق عىل غرار جيل باهيا الذي يبدو أٌقرب للعودة اىل 
فريقه السابق شأنه يف ذلك شأن متوسط امليدان الجزائري 
ابراهيم فرحي الذي يبدو أنه بعيد كثريا عن كالم االشادة 

الذي قيل يف شأنه قبل توقيعه للفريق.
ارتكاب  تعيد  ال  وحتى  اليونيس  السالم  عبد  هيئة 
بعض  فسخ  يف  تفّكر  بدأت  املاضية  السنوات  أخطاء 
كانت  وإذا  األخرية  الفرتة  يف  أبرمتها  التي  العقود 
البقيّة  مغادرة باهيا ستكون عىل سبيل االعارة فإّن 
للفوز  تمهيدا  النهائي  الفسخ  مربّع  يف  سيكونون 
مدافع  بانتداب  أساسا  تتعّلق  جديدة  بتعاقدات 
عودة  أّن  بما  رواق  والعب  أيرس  وظهري  محوري 

املهاجم وجدي الساحيل باتت شبه مستحيلة.

وتحديدا  الخليجية  البطوالت  اىل  جماعية  هجرة  بعد 
بوصلة  أّن  يبدو  األخريين  العامني  يف  خاصة  السعودية 
املالعب  باتجاه  وجهتها  تعديل  يف  بدأت  التونسية  األقدام 
املرصية التي قد تكون الوجهة األوىل لالعبني التونسيني يف 

السنوات القادمة.
سايس  والفرجاني  معلول  عيل  تجربة  نجاح 

سيف  العرب  املقاولون  مهاجم  أقّل  وبدرجة 
فخر  االسماعييل  ومهاجم  الجزيري  الدين 

املرصية  األندية  جعل  يوسف  بن  الدين 
بما  التونسية  السوق  عىل  أعينها  تفتح 
عالية  جودة  ذات  املوجودة  »السلعة«  أّن 
كما أن سعرها يف املتناول مقارنة ببقيّة 
هذا  يف  والجزائرية.  املغربية  املواهب 
السياق وبعد تعاقد االنتاج الحربي مع 
رفيق  محمد  تطاوين  اتحاد  مهاجم 
الكامرجي وبعد وصول ايهاب املباركي 
ووسيم النغمويش ويف انتظار التحاق 
القاسمي  ومنذر  بوغطاس  زياد 
بها  املوثوق  املصادر  بعض  كشفت 
محمد  الساحيل  النجم  مايسرتو  أّن 
قريب  اآلخر  هو  بات  عمر  بن  أمني 
الهجرة  من تسجيل اسمه يف دفاتر 

باتجاه  التونسيني  الجماعية لالعبني 
املالعب املرصية.

األرجح  عىل  ستكون  عمر  بن  وجهة 
دخال  والطرفان  املرصي  برياميدز  فريق 

تأّجل  والعرض  مبارشة  مفاوضات  يف  فعال 
املنتظر  من  كان  حيث  مناسبة  من  أكثر  ن يف  أ

يطري الالعب ووكيل أعماله األسبوع املايض اىل مرص للجلوس 
موعد  اىل  تأّجل  األمر  ولكن  املرصي  الفريق  مسؤويل  اىل 
الحق, وحسب املصادر ذاتها ينتظر أّن يتحّول بن عمر خالل 
العرض  وصول  انتظار  يف  القاهرة  اىل  القادمة  القليلة  االيام 
الرسمي من إدارة برياميدز ويبدو أّن االتفاق بني الجانبني من 
تحصيل الحاصل خاصة أّن الفريق املرصي يف حاجة اىل العب 
بمواصفات بن عمر كما أّن األخري بات غري متحّمس ملواصلة 
الرحلة مع النجم الساحيل باالضافة اىل أّن املقابل املايل يشّجع 

كثريا عىل تغيري األجواء.

هالل  فريق  بني  حاليا  القائم  القانوني  النزاع  مصري  بشأن  الغموض  يتواصل 
الشابة والجامعة التونسية لكرة القدم التي تمسكت بقانونية موقفها وبسالمة قرار 
النزاع  تجميد الهالل والجدل الذي يرافق هذا املوضوع لم يعد مرتبطا فقط بمآل 
األوىل  املحرتفة  الرابطة  بطولة  اىل  عودته  الهالل وفرضية  وبمصري  القانوني 
من عدمه ولكن بطبيعة العالقة التي باتت تجمع بني رؤساء األندية 
الجامعي  املكتب  أعضاء  بعض  بني  الحاصل  بالخالف  وكذلك 
الذين لم يكونوا يف البداية موافقني عىل اتخاذ هذا القرار وهذا 

موضوع آخر.
اىل جانب ذلك تساءل بعض املتابعني عن رّس عدم دخول 
النادي الصفاقيس أو باألحرى الهيئة املديرة للنادي يف جبهة 
املساندين والداعمني ملوقف الهالل خاصة أن رئيس فريق 
عاصمة الجنوب املنصف خماخم سبق له التعّرض لنفس 
عامني  ملدة  النشاط  عن  التجميد  قرار  خالل  من  املصري 
كما أّن األخري يعترب من أشّد املعارضني لسياسات املكتب 
الجامعي وخاصة لرئيسه وديع الجريء الذي دخل معه 
النادي  يصدر  أن  ينتظر  كان  البعض  معلنة.  يف حرب 
الريايض  الهالل  لجمعية  مساندة  بيان  الصفاقيس 
عاصمة  فريق  وانضم  يحدث  لم  هذا  ولكن  الشابي 

الذي  املادي  بالدعم  التّصف  هذا  البعض  ربط  وقد  االنحياز  عدم  فرق  اىل  الجنوب 
وّفره املكتب الجامعي للفريق والذي مكّن من خالص عديد الديون وتأمني مشاركة 

الفريق يف مسابقة دوري أبطال افريقيا يف املوسم القادم ولكن هذا األمر 
التي  الصفاقيس  النادي  البعد عن حقيقة تّصف هيئة  بعيد كل 

كان لها أسبابها التي دفعت باتجاه هذا املوقف.
املنصف  الصفاقيس  النادي  رئيس  من  مقّربة  مصادر 
خماخم كشفت لـ«الشارع املغاربي« أّن األخري رفض الدخول 

يف حملة مساندة لرئيس الهالل توفيق املكرش لعدة اعتبارات 
أّولها أن خماخم يرى أنه ال أحد من رؤساء األندية وقف اىل 

أن خماخم  هي  وثانيها  الجريء  مع  معركته  جانبه خالل 
أن يدخل يف معركة يكون فيها خصمه يف موضع  يرفض 

التي  املفتوحة  الجبهات  اىل  بالنظر  مفهوم  وهذا  حرج 
دخلت يف الحرب ضّد الجريء وثالثا وهذا األهم هو أن 
فرتة  منذ  املكرّش  توفيق  مع  خالف  يف  بطبعه  خماخم 
والعالقة بينهما سيّئة للغاية وتكاد تكون شبه مقطوعة 
خماخم  اىل  املكرّش  بها  بعث  ارسالية  ذلك  يف  والسبب 

وهذه االرسالية تضمنت محتوى لم يعجب خماخم فكانت 
القطيعة بني الرجلني.

خالف قديم بني مخاخم واملكرّش
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